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câu chuyện truyền hình

Trước đêm trao giải VTV 
Awards - Chuyển động 
2016 có nhiều thông tin dự 
đoán người chiến thắng 

nhưng nhiều kết quả lại hoàn toàn 
trái ngược. 

Bất ngờ nhất của đêm trao giải 
chính là ốc tiêu hồ Văn Cường. Cậu 
bé hát đám cưới đã vượt qua các 
đàn anh, đàn chị như: noo phước 
Thịnh, sơn Tùng MTp, Mỹ Tâm, Khởi 
My để giành giải thưởng Ca sĩ ấn 
tượng. Chiến thắng này một lần nữa 
giúp câu chuyện cổ tích về hồ Văn 
Cường thêm thanh âm đẹp. giọng 
ca của Quán quân Thần tượng âm 
nhạc nhí có thể chưa thật sự mượt 

VTV Awards - Chuyển động 2016

BấT ngờ Đến phúT Cuối

Đổi mới, Tươi Trẻ Và bấT ngờ 
là những ấn Tượng khó quên 
CủA Đêm TrAo giải VTV 
AwArds - Chuyển Động 2016. 
kếT quả CủA 11 hạng mụC Đã 
phản ánh sự Đón nhận CủA 
khán giả dành Cho những 
Chuyển Động TíCh CựC Trên 
CáC kênh sóng CủA Đài 
Truyền hình ViệT nAm. 

Đoàn phim Zippo, mù tạt và em nhận giải thưởng Phim truyền hình ấn tượng

ĐD Đỗ Thanh Hải và ĐD Trọng Trinh thay mặt ê kíp thực hiện chương trình 
gặp nhau cuối năm lên nhận giải thưởng Chương trình của năm

mà nhưng đã đi vào lòng người bởi 
sự mộc mạc và đã tạo ấn tượng 
khó quên trên sóng VTV. 

Đêm trao giải có nhiều đổi mới 
trong cách dàn dựng các tiết mục 
xen kẽ phần công bố giải thưởng 
nên cuốn hút khán giả từ đầu đến 
cuối chương trình. Bên cạnh phần 
biểu diễn sôi động của Trọng hiếu, 
nhóm MTV, Thảo My… thì VTV  

Awards - Chuyển động 2016 cũng có 
những giây phút lắng đọng ở phần 
trao giải Hình ảnh thời sự ấn tượng với 
chiến thắng thuộc về bản tin Cuộc 
gặp gỡ cuối cùng của người mẹ 
ung thư; phần ca nhạc tưởng nhớ 
ba nhạc sĩ đã ra đi trong năm 2016 là 
Thanh Tùng, lương Minh và Trần lập. 
Trưởng nhóm nhạc rock Bức Tường 
cũng được nhận giải thưởng Nhân 
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vật của năm vì tinh thần chiến đấu 
kiên cường của anh chống lại bệnh 
ung thư. 

Ở hạng mục trao giải đầu tiên, 
MC ngọc Trinh là “người nhà Đài” duy 
nhất có mặt trong top 5 chung cuộc 
bên cạnh các MC xuất thân từ nghệ 
thuật như: Trường giang, Trấn Thành, 
Đại nghĩa, Việt hương. Chiến thắng 
đã thuộc về BTV xinh đẹp của Trung 
tâm tin tức VTV24. năm nay, VTV24 
cũng có nhiều đề cử ở các hạng 
mục khác và giành giải Chương trình 
văn hóa - xã hội - khoa học - giáo 
dục ấn tượng (chương trình Cặp lá 
yêu thương). Đây là cầu nối thiết thực 
của các nhà hảo tâm đến với những 
em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tên 
gọi của chương trình gợi nhớ truyền 
thống “lá lành đùm lá rách”, là một 
trong nhiều hoạt động nhân văn của 
Đài ThVn. Chương trình do Trung tâm 
tin tức VTV24 kết hợp với Bộ lĐTB - Xh 
triển khai trên toàn quốc. 

nhã phương lần thứ hai được 
xướng tên ở giải thưởng Nữ diễn viên 
ấn tượng. năm ngoái cô từng đoạt 
giải với vai diễn trong phim Tuổi thanh 
xuân. Chiến thắng này khá thuyết 
phục vì cô được đánh giá tốt qua 
hai bộ phim Khúc hát mặt trời, Zippo, 
mù tạt và em. giải thưởng là động 
lực để “con cưng của VFC” có nhiều 
vai diễn hấp dẫn hơn, mà gần nhất 
là bộ phim Tuổi thanh xuân 2. Bạn trai 
của nhã phương là nghệ sĩ hài Trường 
giang giành giải Nghệ sĩ hài ấn 
tượng. anh được nhiều khán giả yêu 
mến khi đóng vai trò trưởng phòng 
trong chương trình Ơn Giời, cậu đây 
rồi. năm nay anh cũng được đề cử ở 

hạng mục Người dẫn chương trình  
ấn tượng.

năm nay, đoàn phim Zippo, mù 
tạt và em giành giải đúp: Phim truyền 
hình ấn tượng và Diễn viên nam ấn 
tượng hồng Đăng. Thành viên chủ 
yếu của đoàn phim đã quá quen 
thuộc với khán giả, từ đạo diễn Trọng 
Trinh đến các diễn viên lã Thanh 
huyền, hồng Đăng, Mạnh Trường, 
nhã phương… nhưng tạo hiệu ứng 
đặc biệt nhờ kịch bản hấp dẫn, trẻ 
trung, hình ảnh đầu tư kĩ lưỡng. sự 
lột xác mới mẻ của toàn bộ ê kíp đã 
giúp Zippo, mù tạt và em chiến thắng 
nhiều đối thủ nặng kí.

hai chương trình: Gặp nhau 
cuối năm (Táo quân) và Chào 2016 
giành giải Chương trình của năm và 
Chương trình ca nhạc ấn tượng cho 

thấy sự ghi nhận của khán giả với 
tâm huyết của ê kíp thực hiện. Đây 
là những chương trình đặc biệt được 
đầu tư kĩ lưỡng từ nội dung kịch bản 
đến hình ảnh và luôn nhận được 
sự đón nhận nồng nhiệt của công 
chúng. Các chương trình này phát 
sóng ở thời điểm chuyển giao năm 
cũ và năm mới có tính chất tổng kết 
chuyện năm cũ để từ đó mang lại 
hứng khởi cho một năm mới nhiều 
ước vọng. những chương trình như 
Gặp nhau cuối năm và Chào 2016 
vừa khó mà vừa dễ. Điều quan trọng 
là từ chất liệu phong phú của cuộc 
sống, ê kíp phải không ngừng sáng 
tạo để tránh cảm giác nhàm chán, 
tạo hứng thú cho khán giả. 

lưu phương  
(Ảnh: hải hưng)

Diễn viên Hồng Đăng vượt mặt nhiều đối thủ nặng kí 
để nhận giải Diễn viên nam ấn tượng

Ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, 
xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Á hậu Thụy Vân trao giải Nhân vật của năm  

cho đại diện gia đình cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập

BTV Ngọc Trinh 
phát biểu khi giành giải người 

dẫn chương trình ấn tượng 
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câu chuyện truyền hình

Tối 7/9, lễ TrAo giải ấn Tượng 
VTV (VTV AwArds) diễn rA Tại 

nhà háT hòA bình, Tp.hCm. 
Đây là giải Thưởng dành Cho 

những người làm Truyền 
hình, những Cá nhân, Tổ ChứC 

Đã Và ĐAng Đóng góp Cho sự 
pháT Triển CủA Đài Truyền 
hình ViệT nAm. sự kiện Thu 
húT hàng loạT nghệ sĩ nổi 

Tiếng Trong showbiz ThAm dự 
Từ khá sớm.

hh

dàn sao tỏa sáng 
trên thảm đỏ VTV Awards

Diễn viên Hồng Đăng  
nâng bước diễn viên  

Lã Thanh Huyền trên thảm đỏ

Ca sĩ Minh Như - quán quân 
nhân tố bí ẩn 2016

Các diễn viên nhí trong phim  
tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
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Ca sĩ Tóc Tiên luôn tạo được 
sức hút với các phóng viên ảnh

MC Anh Quân và MC Thuỵ Vân

Diễn viên Việt Hương nhận được sự 
chào đón rất nồng nhiệt từ khán giả 

khi tới tham dự lễ trao giải

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - 
người hùng của thể thao  

Việt Nam

MC Hồng Phúc và MC Ngọc Trinh 
xuất hiện từ rất sớm trong Lễ trao giải

Diễn viên Nhã Phương,  
Lã Thanh Huyền và Minh Hương

Diễn viên Kang Tae Oh - người 
đoạt giải diễn viên ấn tượng 

tại VTV Awards 2015
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câu chuyện truyền hình

V ua đầu bếp nhí 2016 là 
sân chơi mới nhất dành 
cho thiếu nhi sẽ lên sóng 
VTV3 từ ngày 2/10/2016. 

như vậy là sau các chương trình 
về nghệ thuật như múa, hát, người 
mẫu… thì các em thiếu nhi lại có 
một chương trình trải nghiệm ở lĩnh 
vực hoàn toàn mới, đó là ẩm thực. 
Các em nhỏ từ 8 -14 tuổi thi nấu ăn 

như những đầu bếp thực thụ. sau 
vòng loại, các em tiếp tục phô diễn 
tài năng trước ban giám khảo chính 
thức là Bếp trưởng Jack lee, Tịnh 
hải và alain nguyễn để giành chiếc 
tạp dề của chương trình và vào 
căn bếp của Vua đầu bếp nhí. 

phiên bản gốc của Vua đầu bếp 
nhí là Junior MasterChef từng thành 
công ở hơn 20 nước như: Mỹ,  

Vua đầu bếp nhí 2016

góC nhìn KhÁC 
Về Trẻ EM ViệT?

sAu hành Trình ở bA miền, 
Vòng loại CủA Chương Trình 
VuA Đầu bếp nhí mùA Đầu Tiên 
Đã mAng lại nhiều bấT ngờ 
Cho bAn giám khảo. 

Thí sinh nhí trổ tài nấu bếp tại Vòng sơ loại

Một số món ăn của thí sinh tại Vòng sơ loại
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australia, Bỉ, Đan Mạch, phần lan, 
pháp, hy lạp, israel, hà lan, philip-
pines, anh… với lượng người xem khá 
cao. Đặc biệt, phiên bản ở Mỹ và 
australia rất hấp dẫn với những màn 
thi đấu kịch tính để tìm ra nhiều tài 
năng nhỏ tuổi khiến người lớn cũng 
phải nể phục. Các em bé trong 
chương trình rất tự tin với các bài dự 
thi của mình. Thông qua cuộc thi, các 
em còn thể hiện được cá tính và sự 
tự lập. những thành công của các 
phiên bản nước ngoài đã tạo áp lực 
cho phiên bản Việt. Bởi vì trẻ em Việt 
nam, nhất là ở các thành phố lớn, ít 
được cha mẹ cho vào bếp khi còn 
quá nhỏ. Ở nhiều gia đình, việc trẻ 
con cầm dao, cầm kéo bị hạn chế 
tối đa. rất nhiều bố mẹ Việt chăm 
con cái theo kiểu bao bọc kĩ lưỡng và 
cho rằng trẻ con chỉ nên đi học chứ 
không cần biết việc nhà. Một số gia 
đình tiến bộ hơn thì cũng chỉ để cho 
con cái phụ giúp việc lặt vặt như nhặt 
rau, rửa bát. Không nhiều em bé có 
thể tự nấu một hoặc nhiều món ăn 
hoàn chỉnh. Chính vì thế, nhiều khán 
giả rất háo hức với chương trình Vua 

đầu bếp nhí và hi vọng chứng kiến 
góc khác của trẻ em Việt nam. Đồng 
thời, không ít người cũng mong rằng, 
chương trình sẽ tiếp lửa tình yêu nấu 
nướng cho gia đình Việt. Thông qua 
hoạt động nấu ăn, các em nhỏ 
có thể rèn luyện tính tự lập, trưởng 
thành và nhiều cha mẹ Việt cũng sẽ 
thay đổi quan điểm dạy con chính 
từ căn bếp của gia đình. 

Không thể phủ nhận rằng, Vua 
đầu bếp nhí mùa đầu tiên đang 
nhận được nhiều sự tò mò của khán 
giả. liệu chương trình có chọn giải 
pháp an toàn là để các bé thực hiện 
những món ăn thiên về trình bày chứ 
không chú trọng nhiều đến thao tác? 
Độ khó của các món ăn sẽ đạt đến 
mức độ nào? Từ cách thức ban giám 
khảo ra đề tài, cách thao tác vật liệu 
bếp như dao, nĩa, cách đảm bảo độ 
an toàn, độ nóng từ bếp, lò nướng… 
đều là những dấu hỏi lớn với khán 
giả. ngoài ra, cũng có ý kiến cho 
rằng, đặc trưng ẩm thực phương Tây 
thường là các món nướng, salad… 
dễ thực hiện hơn món Việt như món 

nước, món xào… do đó, trẻ con Tây 
được vào bếp nhiều hơn trẻ con Việt. 

Chính vì thế, những hình ảnh đầu 
tiên hé lộ về vòng sơ loại của chương 
trình diễn ra trong tháng 8 - 9/2016 
đã gây bất ngờ cho nhiều người. Đề 
bài là thí sinh tự chuẩn bị nguyên liệu 
để chế biến một món ăn yêu thích 
trong 30 phút. Các bé đã mang đến 
chương trình nhiều món ăn đa dạng 
từ Á đến Âu. Thậm chí, có nhiều bé 
còn thực hiện các món fusion (đẳng 
cấp nhà hàng) không thua gì đầu 
bếp chuyên nghiệp. nhiều bé đã 
khéo léo khi kết hợp các loại nguyên 
liệu, kĩ năng nấu nướng phức tạp và 
trang trí cầu kì. những giám khảo nổi 
tiếng như vua đầu bếp lê Thanh hòa, 
Minh nhật, nguyễn Thanh Cường… 
đều đánh giá cao kĩ năng nấu nướng 
của các em nhỏ. Điều này càng 
khiến khán giả chờ đợi ngày phát 
sóng chính thức - khởi đầu đáng 
mừng với một chương trình truyền 
hình thực tế. 

hải laM

GK Thanh Hòa và Thanh Cường nếm thử món ăn của các thí sinh

Các thí sinh háo hức tham gia Vòng sơ loại
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Khép lại The Face

Ai cũng có “quà”

Phí Phương Anh  
trong đêm chung kết

câu chuyện truyền hình
The FACe (gương mặT Thương 
hiệu) - Chương Trình ồn ào, 
Thu húT bậC nhấT Thời giAn 
quA Đã khép lại. ngôi Vị quán 
quân Trong mùA Thi Đầu Tiên 
Chỉ dành Cho phí phương Anh 
nhưng CáC nhân VậT ThAm giA 
Đều hài lòng Về những gì 
Chương Trình mAng lại.

hlV phạm hương dù bị 
mang tiếng ác và 
bị phản ứng dữ dội 

nhất nhưng cho đến tận những 
giây phút xuất hiện trong đêm 
chung kết vẫn nói lời cảm ơn vì 
chương trình đã mang đến cho cô 
cơ hội được trải nghiệm những điều 
khác biệt, được thể hiện nhiều góc 
cạnh khác nhau trong con người 
cô. Với một hoa hậu vốn luôn được 
định hình với phong cách rạng rỡ, 
thân thiện, cuộc lột xác dù gây 
nhiều phản ứng trái chiều tại The 
Face thực ra lại là điều cần thiết để 
phạm hương hâm nóng tên tuổi, trở 
nên đa sắc màu. những thử 
nghiệm về phong cách, hình ảnh 
trong cuộc đua với hai đối thủ hồ 
ngọc hà, lan Khuê đã bộc lộ một 
phạm hương thú vị hơn nhiều, đầy 
hứa hẹn cho các bước phát triển 
tiếp theo trong hoạt động nghệ 
thuật thay vì chỉ gắn với hình ảnh 
một hoa hậu có nhiệm kì. 

Ở phía gần như tương phản, siêu 
mẫu - hoa khôi lan Khuê lại có cú 
ngược dòng ngoạn mục để thay đổi 
ấn tượng trong lòng khán giả. Vốn 
dĩ, vẻ đẹp góc cạnh, cá tính của 
lan Khuê không thật dễ cảm với thị 
hiếu người Việt. Cô được mặc định 
là tuýp người sắc sảo, dữ dội nhưng 
từ khi tham gia The Face, lượng người 
hâm mộ lan Khuê đã tăng đến mức 
chóng mặt. Để đáp ứng sự ủng hộ 
mạnh mẽ ấy, cách xây dựng hình ảnh 
của lan Khuê cũng có bước chuyển 
biến rõ ràng: trở nên dịu dàng, ưa 
nhìn hơn, cộng với năng lực, nền tảng 
tri thức sẵn có, cơ hội để tiến tới vị trí 
hàng đầu trong làng thời trang Việt 
không còn quá xa với siêu mẫu này.

Với hồ ngọc hà, The Face lại là 
một câu chuyện không dễ phân định 
được - mất khi mà cô tái xuất ngay 
sau những ồn ào tưởng như khó có 
cách xử lí ổn thỏa. người rộng lòng 
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Các HLV của chương trình

Phí Phương Anh 

đón nhận thì sẽ nhìn thấy bản lĩnh, 
cách ứng xử khéo léo, mức độ am 
hiểu vượt trội về nghề nghiệp của nữ 
ca sĩ trong mọi tập phát sóng. nhưng 
khán giả trung lập hoặc khắt khe thì 
lại không khó để nhận ra sự ưu ái nhất 
định xuyên suốt chương trình cho hồ 
ngọc hà. 

Độ nổi bật của ba hlV The Face 
thoạt đầu từng bị lo ngại sẽ hoàn 
toàn lấn lướt dàn thí sinh trẻ tuổi, 
phần nhiều còn khá non nớt về kinh 
nghiệm. Thực tế cho thấy, chương 
trình không thiên vị đến như vậy và 
khán giả cũng công tâm khi đón 

công tâm hơn, với kinh nghiệm chinh 
chiến ở nhiều cuộc thi, sự chuẩn bị 
kĩ càng trên nhiều lĩnh vực đã khiến 
Quỳnh Mai cuối cùng cũng tìm được 
cơ hội thoát khỏi “dớp”… chuyên bị 
loại sớm trước đó. Cũng từ Quỳnh 
Mai, khán giả Việt dường như lần đầu 
bị cuốn hút, bị hấp dẫn bởi những 
gì thực sự cá tính, từ phát ngôn đến 
hành động. nếu coi The Face như 

mong manh, nhẹ nhàng đó chính là 
gương mặt phù hợp nhất cho tiêu chí 
chương trình. Món quà bằng các giải 
thưởng vật chất không được công 
bố trong giờ phút đăng quang khiến 
chiến thắng của phí phương anh có 
đôi chút thiếu sự hoành tráng, bùng 
nổ cần thiết nhưng 12 tập phát sóng 
chính là lời giới thiệu tuyệt vời Quán 
quân trẻ tuổi này tới các nhãn hàng 

nhận, cổ vũ cho các nỗ lực của thí 
sinh. nổi bật trong đó là ngô Quỳnh 
Mai. nếu cho rằng, Quỳnh Mai cùng 
với hlV của mình - lan Khuê chính là 
những người “thắng đậm” nhất cũng 
không sai, bởi vì, dù chỉ giành giải nhì 
thì Quỳnh Mai đã một bước từ cô gái 
với tính cách không dễ ưa trở thành 
hình ảnh tiêu biểu cho tuýp người cá 
tính, mạnh mẽ, sống và làm việc hết 
mình. dù không thật hoàn hảo về số 
đo, vóc dáng, làn da nhưng hình ảnh 
khỏe khoắn, đầy năng lượng của 
Quỳnh Mai lại phù hợp với xu hướng 
thể thao đang lên ngôi trên khắp thế 
giới, gây sốt ở Việt nam từ một vài 
năm nay. Một cách vô tình, khá nhiều 
thử thách của The Face lại đúng sở 
trường của Quỳnh Mai như nhảy múa, 
diễn xuất nên càng khiến thí sinh này 
như cá gặp nước. hoặc nói một cách 

một “phim truyền hình kịch tính dài 
tập” thì Quỳnh Mai chính là nhân vật 
được xây dựng tốt nhất, thú vị nhất 
với các bước biến chuyển ấn tượng. 
sau chương trình, Quỳnh Mai chia sẻ 
rằng, cát xê của cô đã tăng vọt, các 
hợp đồng quảng cáo cũng ồ ạt đổ 
về - thành quả như trong mơ với một 
cô nàng từng khá chật vật trên con 
đường tìm chỗ đứng.

Quán quân phí phương anh đặt 
trong thế so sánh với Quỳnh Mai có 
thể thua về mức độ gây chú ý. Mặc 
dù vậy, tính cả chặng đường The 
Face, cô gái 19 tuổi mang vẻ đẹp 

về khả năng biến hóa, 
sự thông minh, nhạy bén 
cũng như khí chất khác 
biệt khiến phí phương anh 
không bị lẫn giữa bao 
hotgirl xinh đẹp. 

Không chỉ các nhân 
vật kể trên, nhiều thí sinh 
khác của The Face dù 
sớm nói lời chia tay hoặc 
dừng bước trước chung 
kết cũng đã tìm được cơ 

hội cho riêng mình từ đóng phim, các 
hợp đồng quảng cáo, biểu diễn… dù 
còn không ít hạn chế, đặc biệt trong 
đêm chung kết, nhưng The Face là 
một sự lựa chọn hấp dẫn suốt nhiều 
tháng qua, là chương trình thu hút 
sự quan tâm, bình luận hàng đầu 
với khán giả. những hạt sạn không 
đáng có, những điều chưa hợp lí 
trong cách biên tập, dàn dựng… 
hoàn toàn có thể xử lí cho phù hợp 
trong những mùa tiếp theo để trở nên 
thuyết phục, đáng xem hơn nữa. 

hương huyền 
 (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Quỳnh Mai và HLV Lan Khuê
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câu chuyện truyền hình

Tài - TậT song hành
ryan lochte từng giành tới 12 huy 

chương trong các kì olympic, trong 
đó có 6 hCV và sở hữu các kỉ lục thế 
giới không dễ bị phá bỏ. Xếp sau 
Michael phelps về thành tích nhưng 
ryan lochte lại nổi bật về mặt hình 
thức với gương mặt đẹp như tài tử 
điện ảnh, phong cách thời trang sành 
điệu. nhờ thế, anh thường xuyên 
có mặt trong danh sách những vận 
động viên hấp dẫn nhất thế giới, 
đồng thời thu về nhiều hợp đồng 
quảng cáo cho các thương hiệu 
danh tiếng.

Tài năng đỉnh cao nhưng ryan 
lochte cũng mang tiếng “trai hư” khi 
không ít lần vướng phải các vụ ẩu đả, 
có những hành vi thiếu kiểm soát, tiệc 
tùng liên miên với các cô nàng nóng 
bỏng của làng giải trí… Tại olympic 
rio vừa qua, ryan lochte không đạt 
được thành tích tốt như kì vọng, tuy 
nhiên, độ nổi tiếng của vận động 
viên này thì áp đảo với vụ nói dối rất 
đáng xấu hổ. ryan cùng một số vận 
động viên Mỹ khác trình báo việc bị 
cướp, bị dí súng vào đầu trong thời 
gian diễn ra olympic. sự việc từng 
được gióng lên như một hồi chuông 

cảnh báo về tình hình an ninh bất 
ổn tại Brazil, phủ bóng đen tội phạm, 
cướp bóc lên không khí ngày hội thể 
thao thế giới. Mặc dù vậy, những 
bằng chứng được truy ra lại cho thấy, 
ryan lochte đã nói dối để che giấu 
vụ va chạm do say xỉn trước đó. Trên 
trang cá nhân cũng như trong các 
cuộc trả lời phỏng vấn công khai sau 
đó, ryan lochte đã đưa ra lời xin lỗi 
và thừa nhận đã phóng đại, làm sai 
lệch sự việc. hậu quả để lại cho phút 
bốc đồng là một loạt các hợp đồng 
quảng cáo béo bở của ryan bị cắt, 
hơn thế nữa, hình tượng một niềm tự 
hào của bơi lội Mỹ bị sụp đổ kéo theo 
các hệ lụy chưa lường hết được.

sAi lầm CủA dAnCing wiTh 
The sTArs?

ngay khi cơn bão chỉ trích ryan 
lochte tại nước Mỹ còn chưa lắng thì 
sự xuất hiện của kình ngư này trong 
chương trình Dancing with The Stars 
(DWTS) càng gây tranh cãi. nguồn 
tin từ hãng truyền hình aBC cho biết, 
việc mời ryan lochte thi tài đã được 
ấn định từ trước khi xảy ra vụ việc 
tại rio, vì thế, họ không thể thay đổi. 
nhiều phân tích lại cho thấy, ryan 
thực ra không phải là “việc đã rồi” với 
chương trình này mà lại chính là “át 
chủ bài” để thu hút khán giả, cứu vãn 
tỉ lệ người xem. hẳn nhiên, rất nhiều 
người sẽ quan tâm đến kình ngư này 
và chờ đợi xem liệu anh ta có thể làm 
nên chuyện với cơ hội mới, có thể 
thay đổi được ấn tượng đang rất xấu 
với công chúng.

Cũng phải nói thêm rằng, DTWS 
vốn được xem là đất dụng võ của 
các vận động viên. những thống kê 
cho thấy, vận động viên thuộc nhiều 
bộ môn khác nhau không chỉ chiếm 
phần đông đảo trong dàn thí sinh dự 
thi mỗi mùa mà còn đang có thành 
tích rất tốt. họ từng 8 lần đăng quang 
ngôi vị cao nhất, 6 lần giữ vị trí á quân 

dancing with The stars phiên bản 
Mỹ mùa thứ 23 đã bắt đầu lên 
sóng từ giữa tháng 9. Cùng với 
Ryan Lochte, hai vận động viên 
nổi tiếng khác cũng tham gia 
tranh tài. Ngoài ra, người mẫu 
kiêm diễn viên Amber Rose và ca 
sĩ nổi tiếng một thời với nghệ danh 
Babyface là những tên tuổi đáng 
chú ý cũng góp mặt.

dancing with The stars
hưởng lợi hay gặp họa vì 

“kình ngư nói dối”?
ryAn loChTe ĐượC biếT Tới như kình ngư 

số hAi CủA làng bơi lội mỹ (sAu huyền 
Thoại miChAel phelps) hiện nổi dAnh Với 

Vụ TAi Tiếng nói dối Tại olympiC rio. 
Tiếng xấu này ĐAng ĐặT uy Tín CủA 

Chương Trình Truyền hình dAnCing wiTh 
The sTArs (phiên bản mỹ) Vào sự Thử 

TháCh khi quyếT Định Chọn ryAn loChTe 
làm Thí sinh mùA Thứ 23.

Ryan Lochte (ảnh: vanity fair)
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và thường xuyên lọt vào top 4. do có nhiều 
điểm tương đồng về việc phát huy thế 
mạnh của hình thể, cơ bắp, quá trình tập 
luyện… giữa thể thao và bộ môn khiêu vũ 
nên các vận động viên tỏ ra dễ dàng bắt 
nhịp hơn với các đề bài của chương trình. 
Vóc dáng vốn đã rất lí tưởng và nền tảng 
sức khỏe tốt càng giúp cho những màn 
phối hợp với vũ công trở nên bắt mắt, thu 
hút. Căn cứ theo cục diện có lợi trên, ryan 
lochte sẽ chẳng mấy khó khăn để lọt vào 
nhóm ứng cử viên vô địch. Kình ngư điển 
trai này còn có nhiều kinh nghiệm trong 
hoạt động truyền hình khi từng xuất hiện 
với vai trò diễn viên khách mời của nhiều 
bộ phim, có hẳn chương trình thực tế 
riêng… Bạn nhảy của ryan tại mùa thi thứ 
23 cũng là một vũ công vô cùng tài năng, 
quyến rũ - Cheryl Burke. Vậy điều gì có thể 
ngăn cản ryan băng băng lao tới ngôi vị 
ông hoàng khiêu vũ như cách anh từng 
chiến thắng trên đường đua xanh? Câu 
trả lời không chỉ phụ thuộc vào phong độ 
(có vẻ ryan đã có sự chuẩn bị chu đáo, 
bài bản) mà còn ở thái độ, hình ảnh mà 
kình ngư mang tới chương trình. hiện tại, 
đang có rất nhiều ý kiến phản đối, đòi thay 
thế ryan khỏi dàn thí sinh. dù DWTS không 
còn quá ăn khách trong bối cảnh hiện tại 
nhưng uy tín gây dựng được suốt hơn 20 
mùa thi và tên tuổi của các ngôi sao còn 
lại có vẫn nguy cơ bị ảnh hưởng vì sai lầm 
mà ryan phạm phải.

Tuấn phong

Ryan Lochte và bạn nhảy

Diễn viên kiêm người mẫu Amber Rose 
và bạn nhảy (ảnh: usmagazine)

Babyface và bạn nhảy 
(ảnh: usmagazine)



14
PAY TV

là những ứng Cử Viên sáng giá 
Trong CáC hạng mụC Đề Cử 
VTV AwArds - Chuyển Động 

2016 Đồng Thời là kháCh mời 
TrAo giải, CA sĩ noo phướC 

Thịnh Và dAnh hài ViệT hương 
Đã Để lại những dấu ấn khó 

quên Với sứC húT Cuồng nhiệT 
Và khả năng khuấy Động sân 

khấu. pV TCTh Đã Có CuộC 
phỏng Vấn nhAnh CA sĩ noo 
phướC Thịnh TrướC lễ TrAo 

giải VTV AwArds - Chuyển 
Động 2016.

Cảm xúc của anh khi đến với Lễ 
trao giải năm nay?

Đây là lần đầu tiên VTV Awards 
được tổ chức tại TphCM nên không 
chỉ riêng cá nhân tôi mà cả khán giả 
phương nam đều cảm nhận được 
sức nóng của chương trình. VTV 
Awards là một giải thưởng uy tín nên 
tôi rất vinh dự khi có mặt trong  
top 5 hạng mục Ca sĩ ấn tượng. Có 
đạt giải hay không, điều đó không 
quan trọng, tôi cảm thấy tự hào vì đã 
có nhiều cơ hội hợp tác với VTV trong 
nhiều năm qua. 

Tôi nhận thấy trong bảng đề cử 
ca sĩ năm nay có sự đa dạng 
về màu sắc, cá tính âm 
nhạc. những cống hiến 
của các nghệ sĩ dù 
là một ca sĩ gạo 
cội như chị Mỹ 
Tâm hay nhân 
tố mới như cậu 
bé dân ca hồ 
Văn Cường 
đều xứng đáng 
được ghi nhận. 
Với cá nhân tôi, 
tình cảm yêu 
mến và sự ghi 
nhận của khán 
giả đã là niềm vui 
lớn rồi. 

Năm 2016 có vẻ là 
một năm hoạt động đặc 
biệt sôi nổi của Noo Phước 

Thịnh trên màn ảnh VTV? Đầu năm 
là hòa âm & ánh sáng (the remix) 
với vị trí Quán quân và hiện tại là 
từng tuần “nổi sóng” với giọng hát 
Việt nhí.

Đối với tôi, The Remix là sự khởi 
đầu, bàn đạp để vươn lên vị trí và 
đẳng cấp khác. nhờ chương trình, tôi 
được tiếp thêm nhiều năng lượng, có 
những bước đi mới trong sự nghiệp 
và có thể xem như bước đệm để 
dẫn tới ghế nóng của Giọng hát Việt 
nhí. Còn với Giọng hát Việt nhí, noo 
phước Thịnh đang có nhiều người 
hâm mộ hơn, không chỉ là đối tượng 
khán giả trẻ quen thuộc mà đang mở 
rộng tới các em nhỏ và cả đông đảo 
bậc phụ huynh nữa. 

Trở thành huấn luyện viên của 
giọng hát Việt nhí đã cho anh 
những trải nghiệm gì?

Tôi trở nên kiên nhẫn hơn và biết 
lắng nghe nhiều hơn. Trẻ con nhiều 
khi còn khó hiểu hơn cả người lớn, 
tiếp xúc với các bé cũng giúp mình 
có thêm nhiều kinh nghiệm để xử lí 
tình huống. Từ quãng thời gian đồng 
hành với chương trình, tôi đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm “ngồi ghế 
nóng” để bản thân biết cách tăng 
sức hút cho chương trình, cách tạo 
không khí thân thiện, vui vẻ cho cả thí 
sinh lẫn khán giả. Quan điểm của tôi 
là giảm bớt áp lực của một cuộc thi, 
thay vào đó sẽ tạo môi trường thoải 
mái nhất để các bé bộc lộ hết khả 
năng, mang đến những tiết mục thực 
sự hấp dẫn. 

Mỗi HLV thường hướng tới tiêu 
chí, phong cách riêng cho đội của 
mình, với anh, đó là gì?

nghệ sĩ ViệT hương: chưa chạm tay đến chiến thắng
Cách đây 13 năm, Việt hương từng ba năm liền giành giải thưởng cao nhất 

trong chương trình Gala cười (phát sóng trên kênh VTV3). Cho đến giờ, với chị, 
đó luôn là dấu ấn đậm nét nhất, là quãng thời gian sôi nổi không thể nào quên 
trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, góp phần đưa tên tuổi Việt hương đến 

với đông đảo khán giả. 
Việc được đề cử ở cả hai hạng mục dành cho Người dẫn 
chương trình và Diễn viên hài ấn tượng tại VTV Awards 

2016 là điều rất xứng đáng với Việt hương khi mà thời 
gian qua chị tham gia và thể hiện xuất sắc trong 

một loạt chương trình của VTV từ: Ơn giời, cậu đây 
rồi!, Song đấu hay Chuẩn cơm mẹ nấu… dù với 

vai trò trưởng phòng, quân sư hay một MC, Việt 
hương luôn có sự đầu tư rất nghiêm túc, kĩ lưỡng 
từ ngoại hình, trang phục đến các chiêu trò, 
mảng miếng trên sân khấu. Việc Việt hương 
không được xướng tên chiến thắng ở hạng 
mục dành cho Diễn viên hài ấn tượng được 
xem là bất ngờ khi xét về mặt bằng chung, 

các ứng cử viên, dấu ấn của nữ nghệ sĩ tỏ ra có 
phần nổi trội hơn. Tuy nhiên, với Việt hương, các 

đồng nghiệp đã luôn cố gắng không ngừng và họ 
đều xứng đáng được yêu mến, vinh danh. Mỗi lần 

chưa chạm tay đến chiến thắng là một lần chị tự nhắc 
nhở mình phải cố gắng hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa 

để chinh phục khán giả.

Tự hào được hợp tác 
với VTV

(Xem tiếp trang 16)

Thu Trang

ngôi sao của tháng
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Tự tin, trẻ trung, vui tươi, phù hợp 
với lứa tuổi của các bé.

Là đại diện của Việt Nam tham 
gia asian song Festival, anh đã 
chuẩn bị những gì để có thể tự tin 
đến với sân chơi đẳng cấp này?

Đây là một sân chơi mang tầm 
quốc tế nên tôi đã phải chuẩn bị rất 
nhiều cho lần xuất hiện này. phải thực 
sự tự tin và thoải mái về mặt tinh thần. 
Tôi sẽ mang tới Asian Song Festival 
một ca khúc hit của mình nhưng được 
hòa âm, phối khí và dàn dựng lại bởi 
một ê kip nổi tiếng của hàn Quốc. 
Bên cạnh đó, tôi cũng cân nhắc kĩ 
về những lời giới thiệu mời gọi bạn bè 
quốc tế đến với đất nước mình.

Cứ ra ca khúc mới là nhanh 
chóng trở thành hit, anh có nghĩ 
mình quá may mắn?

làm bất cứ công việc gì, muốn 
thành công đều không thể thiếu yếu 
tố may mắn, nhưng điều quan trọng 
nhất vẫn là nỗ lực của bản thân. Tôi 
luôn nghiêm khắc với bản thân, mỗi 
khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc 
mới thì chắc chắn nó phải hoàn hảo 
hết mức có thể, chắc chắn nó đủ sức 
lay động người nghe, thể hiện được 
sự đẳng cấp và văn minh trong âm 
nhạc của mình.

 Nhiều người nói rằng, Noo 
Phước Thịnh đang là nam ca sĩ 
hàng đầu showbiz hiện nay, anh 
thấy điều đó có đúng không?

Vị trí trong trái tim khán giả mới là vị 
trí quan trọng nhất của người nghệ sĩ. 
nếu đặt noo phước Thịnh ở vị trí hàng 
đầu thì tôi cũng xin nhận vì tôi yêu 
thích điều đó nhưng hãy là hàng đầu 
trong trái tim của mỗi người.

Tôi đã chấp nhận hi sinh rất nhiều 
thứ để có được thành công như ngày 
hôm nay. Toàn bộ cuộc sống gần 
như đều dành cho âm nhạc và cho 
khán giả. Thế nhưng, sự đánh đổi ấy 
là hoàn toàn xứng đáng khi nhận lại 
được sự yêu mến và công nhận của 
mọi người. 

Anh đã hài lòng với vị trí hiện 
nay của mình?

hài lòng có nghĩa là dừng lại, tôi 
còn có rất nhiều đỉnh cao mới cần 
phải chinh phục. Tôi muốn ở thật lâu 
trong lòng khán giả. 

Thu Trang  
 (Thực hiện)

Tự hào được...
(Tiếp theo trang 15)

ngôi sao của tháng
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làng tôi
chinh phục 

khán giả Thủ đô

những người đầu tiên xây 
dựng và phát triển vở xiếc 
Việt đặc sắc và độc đáo - 
Làng tôi từ những ngày đầu 

đến tận bây giờ đã cùng nhau trải 
qua nhiều ngày khó khăn, đến nay 
đã đón nhận được quả ngọt từ sự 
yêu mến của người xem. Đó là nghệ 
sĩ nguyễn lân hiện là giám đốc nội 
dung đào tạo của Trường nghệ thuật 
Xiếc thành phố Chambéry (pháp), 
nghệ sĩ lê ngọc Tuấn anh tốt nghiệp 
Trường xiếc quốc gia Tp. hồ Chí Minh, 
hiện sống và làm việc tại Berlin (Đức) 
và nghệ sĩ nguyễn nhất lý, tốt nghiệp 
Trường Đại học paris Viii, nguyên Chủ 
tịch hội đoàn art - Ensemble (pháp), 
là thành viên Ban tổ chức kĩ thuật của 
chương trình Festival Những thành phố 
của âm nhạc các dân tộc trên thế 
giới ở vùng ngoại ô paris là đạo diễn 
âm thanh chương trình luala Concert 
đã rất thành công tại Việt nam. 

năm 2005, nhóm 4 tác giả đã 
sáng tạo nên Làng tôi. Từ năm 2009 
đến 2012, vở này đã lưu diễn quốc 
tế với hơn 300 suất diễn tại các quốc 
gia: pháp, hà lan, Tây Ban nha, Bỉ, 
hy lạp, hồng Kông, hungary... được 
báo giới nước ngoài hết lời khen ngợi. 
Tháng 10/2015, dư luận xôn xao trước 
việc 12 nghệ sĩ liên đoàn Xiếc Việt 
nam tham gia biểu diễn vở xiếc Làng 
tôi xin nghỉ việc. sự việc này khiến 

nhiều người luyến tiếc vì cho rằng 
điều đó cũng có nghĩa là vở xiếc 
mang đậm bản sắc Việt đã nổi tiếng 
ở châu Âu này không biết đến bao 
giờ được biểu diễn trở lại. Tuy nhiên, 
từ giữa tháng 7 vừa qua, vở xiếc Làng 
tôi được biểu diễn thường kì lúc 18h 
các ngày thứ hai, thứ Ba trong tuần 
trong không gian cổ kính của nhà hát 
lớn hà nội. 

hiện nay, ê kíp Làng tôi bao gồm 
13 diễn viên cùng 5 nhạc công đảm 
nhận các suất diễn liên tục tại hà nội. 
hầu hết các nghệ sĩ xiếc của Làng tôi 
đều xuất thân từ Trường Xiếc hà nội, 
được đào tạo và rèn luyện bài bản, 
chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu 
khắt khe tính nghệ thuật, sáng tạo, 
thẩm mĩ của vở diễn. Khán giả lặng 
đi, chìm đắm vào không gian làng 
quê thuần Việt hay trầm trồ, xuýt xoa 
với những màn tung hứng, nhào lộn 
điêu luyện trên nền tre trúc là cảm 
xúc khi đến với đêm xiếc Làng tôi. Vở 
diễn xây dựng mối liên hệ mật thiết 
giữa đời sống cây tre với đời sống con 

người. Tre là người bạn, là công cụ 
tham gia vào mọi khâu của đời sống 
người dân. 

 sau hơn một tháng đến với khán 
giả Thủ đô, các suất diễn Làng tôi 
nhận được hưởng ứng ngoài mong 
đợi của ban tổ chức chương trình. 
Đặc biệt, một số suất diễn trong 
tháng 7, khán phòng nhà hát lớn hà 
nội đông kín khán giả đến thưởng 
thức. giữa vòng xoáy bộn bề lo toan 
của cuộc sống, Làng tôi là khoảng 
lặng đưa chúng ta trở về với tuổi thơ 
êm đềm, để mỗi người có thể lưu giữ 
cho mình một góc riêng chứa đựng 
những giá trị truyền thống quý giá vốn 
đang dần mai một.

Không chỉ nhiều khán giả Thủ đô 
lần đầu đến với Làng tôi mà những 
người thực hiện vở diễn này đều 
chung cảm xúc thêm yêu mến quê 
hương Việt nam và hướng tới những 
điều tốt đẹp.  

Thanh phương 
Ảnh: lune production cung cấp

sAu hAi mươi năm rA Đời, Vở xiếC làng Tôi 
ĐượC sáng Tạo Và xây dựng bởi bA người Cùng 
ThAm giA Công TáC Đạo diễn: nguyễn lân, lê 
Tuấn Và nguyễn nhấT lý Đã Chinh phụC ĐượC 
Đông Đảo khán giả quốC Tế. Từ Trung Tuần 
Tháng 7 VừA quA, làng Tôi Trở Về quê hương 
Với những suấT diễn Định kì Tại nhà háT lớn 
hà nội, Tiếp TụC ĐượC khán giả Thủ Đô nhiệT 
Tình Đón nhận Và giành ĐượC nhiều Tình Cảm 
Trân Trọng.
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một sự kiện thu hút sự chú 
ý của công chúng Thủ 
đô những ngày đầu thu 
vừa qua chính là triển 

lãm 12 dòng tranh dân gian của nhà 
sưu tập nguyễn Thị Thu hòa - giám 
đốc Bảo tàng gốm sứ hà nội kết hợp 
giới thiệu bộ sưu tập tranh dân gian 
của Bảo tàng hà nội. sự kiện này đã 
tạo nên cơn “sốt” xem tranh hiếm có 
từ trước đến nay. Khán giả không chỉ 
mãn nhãn với các tác phẩm tranh 
dân gian nổi tiếng như: lý ngư vọng 
nguyệt, Thất đồng, ngũ hổ, Tố nữ; 
bộ tranh: canh, tiều, ngư, mục (nhà 
nông, tiều phu, đánh cá, chăn trâu) 
mà còn được biết thêm nhiều dòng 
tranh dân gian khác như: tranh thờ, 
tranh kiếng, tranh Kim hoàng…
Có thể nói, triển lãm 12 dòng tranh 
dân gian của nhà sưu tập nguyễn 
Thị hòa và bộ sưu tập tranh dân gian 
của Bảo tàng hà nội đã đem đến 
bức tranh tổng thể, đa sắc về loại 
hình nghệ thuật vốn có sức sống lâu 
bền trong đời sống của nhân dân ta 
từ ngàn đời nay.
nếu như tranh Đông hồ nổi tiếng 
quen thuộc với người dân đồng 
bằng Bắc bộ thì tranh Kiếng nam bộ 
là sản phẩm không thể thiếu trong 
nghệ thuật trang trí nội thất của 
người dân nam bộ. 
anh hoàng Minh Đăng, kĩ sư tin học 
dẫn hai con nhỏ xem triển lãm đã 
dừng chân khá lâu để nghiên cứu 
dòng tranh dân gian Kim hoàng của 

các nghệ nhân hoài Đức - hà nội. 
Đây là dòng tranh được hình thành 
vào nửa sau thế kỉ 18, có đủ loại 
tranh thờ cúng, tranh chúc tụng như 
một số dòng tranh khác cùng thời 
tranh Đông hồ, hàng Trống. nhưng 
tranh Kim hoàng lại kết hợp nhiều 
ưu điểm của hai dòng tranh đó, có 
nét khắc thanh mảnh, tỉ mỉ hơn tranh 
Đông hồ, màu sắc tươi như tranh 
hàng Trống. 
Đến nay dòng tranh hàng Trống chỉ 
còn một mình họa sĩ lê Đình nghiên, 
là con cháu của nghệ nhân lê Đình 
liệu, xưởng vẽ ở phố Cửa Đông - 
hà nội hiện còn lưu giữ khoảng 50 
ván in, cổ nhất có độ tuổi chừng 
200 năm. Có mặt trong ngày khai 
mạc triển lãm, nghệ nhân trẻ lê 
hoàn - con trai của nghệ nhân ưu 
tú lê Đình nghiên đã trưng bày bức 
tranh dân gian hàng Trống “Tứ phủ 
công đồng” có kích thước lớn nhất 
từ trước tới nay (1,4 x 1,8 m), là một 
trong những điểm nhấn được công 
chúng đặc biệt quan tâm.
Tranh làng sình là dòng tranh mộc 
bản được sử dụng phổ biến ở cố đô 
huế với mục đích duy nhất là phục 
vụ thờ cúng, cúng xong là đốt. Vì 
vậy, phần đông công chúng đến 
xem đều thừa nhận đây là lần đầu 
tiên họ biết đến dòng tranh này. Trên 
thực tế, chỉ còn những bản khắc gỗ 
là hiện vật quý giá còn lưu giữ được 
ở nhà ông Kỳ hữu phước - một nghệ 
nhân làm tranh lâu năm ở làng sình. 

ngoài ra, phải kể đến tranh Thập 
vật được in ra từ các chùa làng Việt 
khắp châu thổ Bắc bộ. nội dung 
của loại tranh này thể hiện nét tâm 
linh một thời của người Việt thời chế 
độ phong kiến. Cùng với tranh khắc, 
mĩ thuật dân gian Việt nam còn có 
những bức tranh vẽ tay của các 
tác giả khuyết danh thuộc dân tộc 
thiểu số ở vùng miền núi phía Bắc: 
Tày, nùng, dao, Cao lan… Tranh thờ 
của các dân tộc thiểu số mang sắc 
thái và giá trị thẩm mĩ riêng, bố cục 
lạ, hẹp, dài, dày đặc các nhân vật 
thần linh. Màu sắc tranh thờ thường 
là màu bột và một số màu lấy từ tự 
nhiên (đá sỏi son, lá chàm, hoa hòe, 
than lá tre, bột vỏ sò vỏ điệp…) tạo 
nên sự quện ấm tươi tắn, linh thiêng.
Triển lãm 12 dòng tranh dân gian 
tại Bảo tàng hà nội không chỉ giúp 
công chúng yêu nghệ thuật dân tộc 
chiêm ngưỡng những dòng tranh 
dân gian nổi tiếng của Việt nam, 
trong đó có những dòng tranh ít 
được biết tới hoặc đã thất truyền 
mà còn là một hoạt động nhằm 
đánh thức và lan tỏa tình yêu nghệ 
thuật truyền thống nói chung, tranh 
dân gian Việt nam nói riêng. Đây 
cũng chính là hồi chuông báo động 
sự cần thiết có phương án bảo tồn 
và phát huy các giá trị nghệ thuật 
truyền thống, lưu giữ và làm phong 
phú thêm kho tàng văn hóa dân 
gian Việt nam.

ngọc Mai

Triển lãm thu hút đông đảo công chúngTranh Đông Hồ Tranh làng Sình

khám phá 
dòng tranh dân gian 12
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hạ Vi là một minh chứng rõ 
ràng cho ý kiến, sắc đẹp 
không khỏa lấp được tài 
năng. Đảm nhận vai Tấm 

trong bộ phim điện ảnh Tấm Cám 
chuyện chưa kể, diễn xuất của hạ Vi 
gây thất vọng từ đầu tới cuối phim. 
nhiều khán giả nhận xét, biểu cảm 
duy nhất của hạ Vi trong bộ phim 
này là “đơ”. người xem không thấy 
nước mắt rơi khi cô khóc, không 
thấy nỗi đau mà nhân vật phải gánh 
chịu. Đỉnh cao của diễn xuất là cảnh 
cô ngã từ trên cây cau xuống đất. 
gương mặt vô cảm ấy mau chóng 

trở thành kinh điển, đã bị 
cộng đồng mạng chế đi chế 
lại rất nhiều lần với nhiều nội 
dung châm chọc khác nhau. 
Không quá khi nói rằng, diễn 
xuất của hạ Vi là điểm trừ lớn 
nhất của Tấm Cám chuyện 
chưa kể. Thậm chí, có người 

còn khuyên hạ Vi nên học qua một 
lớp diễn xuất chuyên sâu rồi hãy 
trở lại với điện ảnh. dù nhận nhiều 
lời chỉ trích nhưng hạ Vi vẫn quyết 
tâm theo đuổi bộ môn nghệ thuật 
thứ Bảy. Với tôi, phim ảnh  là một cái 
duyên, tôi hi vọng khán giả sẽ ủng 
hộ và theo dõi chặng đường sắp tới 
của mình” - người đẹp chia sẻ.

Thủy Top cũng là một trong những 
hotgirl “càng đóng càng dở”. sau 
nhiều vai diễn chẳng để lại ấn tượng 
gì, Tết vừa rồi, cô trở lại với vai nữ 
chính trong bộ phim Yêu là phải xài 
chiêu của đạo diễn Khương ngọc. 
Tuy nhiên, hotgirl đình đám này một 
lần nữa khiến khán giả thất vọng vì 
diễn xuất nhạt nhòa, biểu cảm khô 
cứng, vô hồn. ngay bản thân Thủy 
Top cũng cảm thấy xấu hổ khi xem 
lại bộ phim mình đã đóng. Cô thừa 
nhận, mình chưa thực sự đam mê và 
nghiêm túc với nghiệp diễn. Với điện 

hotgirl
đóng phim

Chuyện những “bình hoA di 
Động” xuấT hiện nhAn nhản 

Trên phim Đã Trở Thành “Điều 
không Thể Thiếu” Trong phim 

ViệT. sự non kém Trong diễn 
xuấT CủA CáC hoTgirl Đã 

khiến nhân VậT Trôi TuộT, kéo 
Cả bộ phim nhạT Theo. Điều 

Đáng nói là, Càng ngày CáC 
“bình hoA” này Càng ĐượC giAo 

những VAi quAn Trọng, góp 
phần không nhỏ Vào ViệC kéo 

ChấT lượng phim ViệT ngày 
Càng Đi xuống.

Hạ Vi trong phim tấm cám

Khả Ngân trong phim lật mặt 2

thế giới giải trí
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ảnh, cố gắng thôi là chưa đủ mà 
còn cần cả kĩ năng và cảm xúc. 

hầu hết các hotgirl không được 
đào tạo về diễn xuất, kinh nghiệm 
còn non yếu, chỉ có thể đảm nhận 
những vai diễn nhẹ nhàng, khi vào 
vai nội tâm phức tạp sẽ lộ ra tất cả 
các yếu điểm của mình. sau màn 
chào sân không thể nhạt hơn với vai 
phụ trong bộ phim Vòng eo 56, hot-
girl linh Chi quyết xóa mác bình hoa 
di động khi vào vai huỳnh Mỹ trong 
phim Găng tay đỏ. huỳnh Mỹ là sợi 
dây xuyên suốt bộ phim, trải qua rất 
nhiều biến cố. Trái ngược hoàn toàn 
với một linh Chi táo bạo, sexy, huỳnh 
Mỹ là cô gái dịu dàng, nội tâm phức 
tạp và phải gánh chịu rất nhiều nỗi 
đau trong cuộc đời. linh Chi từng 
chia sẻ, cô đã mất rất nhiều thời 
gian, công sức cho vai diễn này, tuy 
nhiên, tất cả những gì mà khán giả 
cảm nhận được chỉ là một cô gái 
xinh đẹp nhưng không biết làm gì, 
chỉ biết khóc.

Được biết đến với hình ảnh một 
hotgirl xinh đẹp, gương mặt tươi 
sáng, ngoại hình bắt mắt, Khả ngân 
nhận được rất nhiều lời mời đóng 
phim dù diễn xuất của cô chưa thực 
sự thuyết phục. Công bằng mà nói, 
Khả ngân có khả năng biểu cảm 
đa dạng, chịu khó lắng nghe, hết 
lòng vì vai diễn nhưng diễn xuất còn 

gượng gạo, giọng nói khàn, thiếu 
cảm xúc. 

Kỳ hân cũng nhận nhiều “gạch 
đá” khi lấn sân sang điện ảnh. Đảm 
nhận vai chính trong hai bộ phim 
Điệp vụ chân dài và Hay không 
bằng hên, Kỳ hân luôn xuất hiện với 
gương mặt khô cứng, thiếu tự nhiên, 
diễn xuất gượng gạo, chủ yếu là 
khoe da thịt trên màn ảnh. Thậm 
chí, nhiều người còn nhận xét rằng, 
dù vào bất kì vai diễn nào thì vai trò 
chính cùa Kỳ hân cũng chỉ là… cởi.

diễn xuất không phải cứ cố mà 
được. nó cần kĩ năng, cảm xúc và 
cả sự trải nghiệm. sắc đẹp là yếu 
tố cần nhưng chưa đủ để trở thành 
một diễn viên. phim Việt vốn đã yếu 
về khâu kịch bản lại thêm một “bình 

hoa di động” nữa là sự lựa chọn 
mạo hiểm cho nhà sản xuất và bản 
thân hotgirl đó. Ví như, hạ Vi từ “mĩ 
nữ vạn người mê” bỗng chốc trở 
thành diễn viên vạn người chê. diễn 
để người ta biết và diễn để người ta 
yêu mến là hai vấn đề khác nhau. 
Không phải vô cớ mà Trường Đại 
học sân khấu - Điện ảnh phải đào 
tạo tới 4 năm, cũng không phải vô 
cớ mà nhiều đoàn làm phim ở nước 
ngoài phải đi tìm diễn viên hàng 
năm trời. sự thất bại liên tiếp của 
phim Việt trong thời gian gần đây đã 
chứng tỏ rằng, thời của chiêu trò đã 
kết thúc, các nhà làm phim muốn 
tồn tại thì phải làm những bộ phim 
tử tế. 

Bảo anh

Thủy Top trong phim yêu là phải xài chiêu

Kỳ Hân trong phim Điệp vụ chân dài

Linh Chi trong phim găng tay đỏ
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Tôi mệT khi người TA Cứ  
nhắC mãi Chuyện Đã Cũ…

Trò chuyện với Vân chớp nhoáng vào 
một buổi sáng tiết trời có phần ưu ái. Vân 
mang lại cho tôi sự cởi mở, giọng nói nhẹ 
nhàng sâu lắng. Tôi ấn tượng về Vân từ 
những cảm nhận ban đầu ấy. Vân bảo, 
từ lâu cô đã coi quá khứ như những kỉ 
niệm của một thời tuổi trẻ. Vui có, buồn 
có, thậm chí đắng cay cũng có nhưng 
cô trân trọng tất cả những điều ấy. Con 
người ta không ai có thể sống tốt ở tương 
lai nếu phủ nhận quá khứ của mình

Vân tâm sự rất thật rằng, khi cuộc 
sống gia đình của cô đổ vỡ, có rất nhiều 
người lo lắng và quan tâm, họ sợ một 
người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối làm 
sao có thể gánh vác hết mọi trách nhiệm. 
Bên cạnh sự lo lắng ấy cũng là sự nể phục 
một người đảm nhiệm rất nhiều vị trí công 
việc, rất nhiều mối quan hệ bạn bè nhưng 
vẫn chu toàn với con cái và gia đình. Đối 

với Vân, điều đó chẳng có gì to tát. Bởi 
cô là người quảng giao và cũng là người 
có trách nhiệm. làm mẹ đơn thân cũng 
là một quá trình thử thách và rèn giũa 
chính con người mình. Mọi người cứ kêu 
sẽ vất vả, khó khăn nhưng Vân lại nghĩ, 
làm mẹ là một hành trình đầy chông gai 
nhưng cũng có vô vàn niềm hạnh phúc. 
Chăm cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, 
đổi lại, Vân được nhìn con lớn từng ngày 
và cùng mẹ vượt qua những khó khăn 
cuộc sống. Thế nên, nếu bây giờ không 
có những điều đó, Vân mới cảm thấy thật 
sự khó khăn và vất vả.

Đối với Vân, sau tất cả, sự cân bằng 
giữa những chuyện cũ và chuyện mới, 
giữa cái tích cực và tiêu cực sao cho 
hoàn thiện mới là điều quan trọng. Bản 
thân Vân luôn tâm niệm sẽ quên đi những 
điều đáng quên trong quá khứ, sống hết 
mình với đam mê với cuộc sống hiện tại. 
Và hơn tất cả, luôn hướng tới những điều 
tích cực và tốt đẹp nhất thì không có gì 

Vân hugo
Chuyện buồn giờ  
đã là quá khứ…

gặp ThAnh Vân ngoài 
Đời, người Đối diện 
dễ Cảm nhận ĐượC 
Chị kính hồng CủA 

gần 10 năm Về TrướC 
ĐAng sống những 
năm Tháng ThAnh 

xuân CủA mình mộT 
CáCh Tròn Đầy Và ý 

nghĩA nhấT…
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mà bản thân mình không làm được, 
không trải qua được…

nếu Vân hugo trên sóng truyền 
hình luôn có một nụ cười tươi đủ 
sức để truyền năng lượng cho mọi 
người thì ở ngoài cuộc sống hiện tại, 
Vân cũng tràn đầy nhiệt huyết và 
sức sống như vậy. nhìn Vân mỏng 
manh, dễ vỡ như vậy nhưng tận 
trong tâm khảm lại là một người bản 
lĩnh và mạnh mẽ. Đó là sự mạnh mẽ 
cần thiết. Không mạnh mẽ sao đi 
qua được những ngày bão giông… 
Chính Vân đã nói như vậy.

Tôi hiện Tại ĐAng rấT ổn
Để có thể nói chuyện được thật 

lâu và cởi mở với Vân, hãy hỏi cô ấy 
về công việc. Vân hugo cho rằng, 
vì nghề chọn mình bởi sau năm lần 
bảy lượt muốn giải nghệ nhưng 
quanh đi quẩn lại vẫn “bỏ 
rồi làm, làm rồi bỏ” nên 
thay vì tìm cách buông bỏ 
Vân sẽ sống hết mình với 
niềm đam mê của mình. 

Với lối dẫn đa dạng, 
biết lựa chọn hình ảnh vì 
vậy mà Vân luôn “mới” 
trong mắt khán giả. Mới 
không có nghĩa là người ta sẽ 
quên đi những “kì tích” mà Vân đã 
làm được ở cái thời “con trẻ”. Điển 
hình như đến bây giờ mọi người vẫn 
có nhớ Vân trong vai trò là chị Kính 
hồng. Đó không đơn giản là một trí 
nhớ lâu mà nó còn là thành công 
của Vân trong khi để lại dấu ấn vô 
cùng sâu sắc trong lòng khán giả.

ngày càng có nhiều MC truyền 
hình nổi tiếng nhưng Vân vẫn tin 
rằng, nếu thật sự được ghi nhận thì 
mình sẽ không bao giờ ở thế yếu. 
Bởi ở mỗi độ tuổi riêng sẽ có một sức 
hút riêng, một phong thái, một lối 
dẫn riêng để đến gần hơn với công 
chúng. Vân luôn quan niệm, chỉ sợ 
mình cố gắng chưa đủ chứ không 
bao giờ sợ mình cố gắng rồi mà vẫn 
không thành công. Bằng chứng là 
bây giờ, đã hơn 10 năm trong nghề 
nhưng Vân vẫn luôn được bận rộn, 
vẫn có chỗ đứng…

nếu yêu, sẽ Vẫn dại khờ…
Vân thích nghe những bản nhạc 

buồn bởi các ca khúc ấy thường 
đúng với tâm trạng của cô. nhưng 
Vân khẳng định, dù thế nào cũng 

sẽ không để mất đi niềm tin vào tình 
yêu. Bởi chưa may mắn chứ không 
có nghĩa là không may mắn. Vì thế, 
ngay lúc này, Vân vẫn tin rằng, khi 
cái duyên chạm ngõ thì cũng sẽ có 
một người nguyện gắn bó suốt cuộc 
đời với mình giống như định mệnh. 
Tình yêu sẽ không bao giờ khước từ 
những người đặt niềm tin vào nó. 
Chính vì vậy, nếu để được yêu một 
lần nữa, Vân sẽ vẫn yêu hết mình, 
yêu một cách dại khờ và không tính 
toán hơn thiệt… Bởi Vân tin, sự chân 
thành luôn được đáp trả bằng chân 
thành. 

Còn khi cái duyên ấy chưa đến, 
thì yêu cuộc sống hiện tại của mình 
cũng đủ “chật” trái tim rồi! ngoài 
công việc, hiện tại Vân hugo cũng 
đang có một tình yêu “to đùng” 
dành cho bé Bin: “hiểu được cảm 
giác thiếu vắng của con, nên dù 
bận rộn bao nhiêu tôi vẫn dành 
thời gian để chơi đùa cùng con, 

đưa con đi du lịch, lắng nghe suy 
nghĩ của con…” Đối với Vân, mọi 
thứ đều rất quan trọng nhưng việc 
chăm con vẫn luôn đặt lên hàng 
đầu. Đó cũng là lí do to lớn nhất để 
Vân phấn đấu không ngừng nghỉ 
mỗi ngày. 

Khi điện thoại của Vân reo, như 
một sự báo hiệu cuộc nói chuyện 
sắp phải kết thúc, tôi vẫn chưa biết 
phải tiếp lời như thế nào thì Vân 
cẩn thận dặn dò: “Đừng viết, cũng 
đừng nhắc gì tới chuyện đã qua 
của Vân nữa. Bởi cuộc sống hiện tại 
thực sự rất ổn, chuyện cũ cũng đã 
không còn ảnh hưởng gì đến Vân 
nữa thì hãy để nó qua đi. Đừng cứ 
nhắc đến Vân là đến “cuộc hôn 
nhân đầy sóng gió” hay “bà mẹ đơn 
thân bản lĩnh”… Vân thích được mọi 
người nhắc đến mình với những gì 
tươi tắn nhất, hạnh phúc nhất của 
hiện tại”.

hương lÂM
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 Khán giả xem phim Zippo, mù 
tạt và em đã ngạc nhiên khi biết 
Trọng Nhân là một nam diễn viên 
miền Nam. Cơ duyên nào đưa bạn 
ngược ra Bắc để đến với vai  
diễn này?

Theo như lời anh Bùi Tiến huy (đạo 
diễn phim Zippo, mù tạt và em), đoàn 
làm phim đã tìm nhiều diễn viên để 
đóng vai duy nhưng chưa ưng ý lắm. 
Đúng lúc anh Đỗ Thanh hải có nhắn 
tin muốn nhân tham gia một vai trong 
phim. Tôi nghĩ mình may mắn khi có 
sự giới thiệu đó, cộng với việc tôi đã 

tham gia phim Hôn nhân trong ngõ 
hẹp đã thuyết phục đạo diễn lựa 
chọn tôi cho vai duy trong phim này. 

 Nhắc đến hôn nhân trong ngõ 
hẹp, được biết cũng đích thân đạo 
diễn Đỗ Thanh Hải mời bạn ra Bắc 
làm phim. Khi gia nhập một đoàn 
làm phim toàn người miền Bắc, 
Nhân có gặp khó khăn gì không?

Tôi nghĩ, khó khăn lớn nhất là về 
môi trường sống và thời tiết thay đổi. 
Thực tế, nhiều người luôn mặc định: 
Muốn tiến thân, muốn thành công 
thì phải nam tiến chứ không ai làm 

ngược lại. Cũng có người khuyên 
nhân không nên đi, thậm chí họ còn 
nói: hết thời rồi nên mới ra Bắc! Vì vậy, 
tôi phải cố gắng để chứng minh rằng, 
tôi sẽ mở ra một lối đi mới và quyết 
tâm, cố gắng làm thật tốt. ngoài ra, 
thời tiết ở hà nội cũng rất khác với  
Tp hồ Chí Minh nên tôi dễ bị bệnh hơn. 
nhưng vì luôn được các anh chị trong 
ê kíp quan tâm và lo lắng nên tôi cảm 
thấy vui và rất ấm lòng.

 Bạn có thấy có sự khác biệt 
giữa hai phong cách làm phim?

Tôi thấy không khác biệt nhiều lắm. 
diễn viên trong nam thường chủ động 
và nhanh chóng kết nối với nhau. 
Tiến độ của đoàn phim và nhiều yếu 
tố khác đòi hỏi diễn viên luôn phải 
chuẩn bị kĩ càng, ra phim trường là 
quay luôn. Còn ngoài Bắc thì thời gian 
quay thư thả hơn nên diễn viên tập rất 
kĩ rồi đạo diễn mới bắt đầu quay. Tôi 
nghĩ, môi trường làm việc dù ở nam 
hay Bắc thì quan trọng diễn viên cần 
phải chuyên nghiệp ở tất cả mọi mặt 
để không làm mất thời gian và gây 
ảnh hưởng đến cả ê kíp. 

 Zippo được đầu tư khá bài 
bản về mặt bối cảnh, ấn tượng của 
Trọng Nhân về điều này ra sao?

Đúng vậy, bối cảnh, diễn viên 
trong phim được đầu tư công phu và 
vô cùng hoành tráng, có cảnh sang 
trọng cũng chẳng thua gì phim hàn 
Quốc. ê kip làm phim lúc nào cũng 
làm việc hăng say và rất yêu nghề. 
Có lẽ vì thế mà Zippo, mù tạt và em 
được đông đảo khán giả đón nhận. 
dàn diễn viên trong phim rất tuyệt vời, 
chị Minh hương (vợ của nhân trong 

Trọng nhân
Cứ Đi ắT sẽ 

Thành Đường

Trọng nhân sở hữu gương 
mặT Đẹp, ngoại hình Chuẩn 
Cùng khả năng diễn xuấT 
Chân ThậT. Anh là nAm diễn 
Viên khá quen ThuộC Với khán 
giả khu VựC phíA nAm Trong 
nhiều bộ phim như: không Thể 
gụC ngã, Đường Chân Trời, 
Chuyện Tình mùA Thu, giấC mơ 
biển, Vị yêu… sinh năm 1988, 
Tuổi Trẻ Và những ĐAm mê 
Vẫn ĐAng dẫn lối Để nhân 
bướC lên phíA TrướC Và Tự 
Tin Thử TháCh Chính mình.
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Cảnh trong phim vô cùng hùng vĩ

phim) rất dễ thương, chị lã Thanh 
huyền, hồng Đăng, Mạnh Trường 
vui tính và hay đùa nên không khí vô 
cùng thoải mái. 

 Là một gương mặt sáng, được 
đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng 
dường như Trọng Nhân vẫn chưa có 
cơ hội thực sự tỏa sáng. Nhân có 
buồn vì điều này không? Bạn mong 
muốn được diễn xuất trong dạng 
vai như thế nào?

Thật ra, tôi đã có những vai rất hay, 
nhiều màu sắc, có rất nhiều đất diễn 
nhưng do phim không được chiếu giờ 
vàng nên mọi người ít xem hơn thôi. 

 Trong một chia sẻ trên báo 
chí, Trọng Nhân nói nghề diễn là 
nghiệp chính, còn ca hát là yêu 
thích. Vậy con đường để đến với hai 
công việc này xuất phát từ đâu? 

Từ khi tôi còn bé, mẹ tôi hay hát và 
gia đình hay mở nhạc của các nhạc 
sĩ như: Trịnh Công sơn, ngô Thụy Miên, 
phạm duy, anh Bằng... nên tôi thấm 
dần. Tôi thuộc những ca khúc ấy từ 
bé, yêu thích và hát nghêu ngao suốt 
ngày dù vẫn chưa hiểu về ca từ cho 
lắm. gần đây, tôi có tham gia chương 
trình truyền hình thực tế Sao Việt toàn 
năng và được giải Á quân của cuộc 
thi hát này. Điều đó mang đến cơ hội 
được hát những ca khúc mình thích, 
được trải nghiệm ở những dòng nhạc 
khác nhau.

 Được biết, Trọng Nhân còn có 
khả năng sáng tác nhạc nữa, bạn 
vẫn duy trì điều đó chứ? 

Khả năng viết nhạc chỉ là cảm 
hứng thôi chứ tôi cũng không muốn 
theo đuổi hay học chuyên sâu. Tuy 
những bài hát tôi sáng tác hơi già so 
với tuổi nhưng tôi vẫn vui và hài lòng vì 
nó là những suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc 
của chính mình. Tôi thích nghe nhạc 
buồn, thể loại nhạc yêu thích của tôi 
là: pop, ballad, rnB, Bolero và những 
tình khúc bất hủ của anh Bằng, ngô 
Thụy Miên, Trịnh Công sơn...

 Trên phim ảnh hay sân khấu 
ca nhạc, Trọng Nhân chinh phục 
khán giả bằng vẻ bảnh bao, sức 
cuốn hút trong diễn xuất, còn ngoài 
đời, Nhân có phải là một người sôi 
nổi như cách bạn đang hoạt động 
nghệ thuật hay không? 

ngoài đời, tôi là người vui vẻ và 
sống thoải mái chứ không khép mình 
hay sợ mọi người để ý. Cuộc sống có 
lúc này lúc khác, nhưng khi gặp khó 

khăn tôi luôn chọn cách đối mặt với 
nó và khéo léo xoay chuyển cho mọi 
thứ thật trọn vẹn. Tôi cũng thích đi du 
lịch, dạng đi phượt, thích khám phá 
những vùng đất mới về con người, về 
văn hóa ẩm thực…

 Vậy sắp tới, khán giả sẽ tiếp 
tục được đón nhận những vai diễn 
nào của Trọng Nhân?

 Tháng 9 tới đây, tôi sẽ tham gia 
một vai chính, phản diện trong một 
bộ phim dài 30 tập. nó khác hoàn 
toàn so với vai duy trong Zippo, mù 
tạt và em. Vai này mưu mô và nhiều 
chiêu trò hơn. Tôi rất thích những 
dạng vai cá tính như thế. hi vọng 
khán giả sẽ đón nhận và giúp tôi có 
thêm tinh thần vững vàng để ngày 
càng hoàn thiện mình hơn trong từng 
vai diễn.

hiền nguyên (Thực hiện)

DV Trọng Nhân (áo đen) trong phim Zippo, mù tạt và em

Trọng Nhân và Minh Hương 
trong một cảnh quay tình cảm
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người mẫu 
nguyễn oanh:

“sự khắC nghiệT 
CủA dư luận giúp 
TA Trưởng Thành”

nguyễn oAnh Đăng 
quAng VieTnAm’s nexT 
Top model (VnTm) mùA 
Thứ 6 khi VừA Tròn 18 
Tuổi. khi Đó, không íT 
khán giả, ĐặC biệT là 
Cư dân mạng, phản 
ứng không TíCh CựC 
TrướC hình ảnh Và 
Tính CáCh CủA Cô. 
nhưng sAu hAi năm, 
nguyễn oAnh Đã Đổi 
kháC, Từ CáCh Cư xử, 
phong Thái Cho Đến 
suy nghĩ. oAnh bảo, 
Cô luôn Tâm niệm, 
Trẻ Trung, xinh Đẹp 
Và nỗ lựC Vẫn ChưA 
Đủ, phải mạnh mẽ Và 
bản lĩnh mới Có Thể 
VượT lên Và ghi dấu 
mình Trong sự nghiệp.

26
pay tV

sao: phim & đời 
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CuộC sống ThAy Đổi Và 
mình Cũng Đổi ThAy
Sau khi trở thành Quán quân 

VNTM, cuộc sống của Nguyễn 
Oanh đã thay đổi như thế nào?

Cuộc sống của oanh thay đổi 
hoàn toàn, không còn thảnh thơi như 
trước, thay vào đó là lịch làm việc 
dày đặc, nhận được nhiều lời mời 
biểu diễn, chụp hình hơn và tạo đà 
cho những dự án phát triển sự nghiệp 
của mình trong tương lai.

Điều gì thôi thúc bạn khi vừa 
ra khỏi ghế nhà trường đã quyết 
định tham gia chương trình đầy tính 
cạnh tranh và khốc liệt như VNTM?

Trở thành một người mẫu là niềm 
đam mê của oanh từ khi còn nhỏ. 
ngày nào mình cũng xem các anh 
chị sải bước trên sàn catwalk, những 
hình ảnh đó đã làm bùng cháy ngọn 
lửa đam mê trong oanh và mình ao 
ước rằng một ngày nào đó sẽ được 
như các anh chị. Vì thế, khi đủ tuổi 
tham gia chương trình, mình đã quyết 
tâm đi thi để thực hiện giấc mơ ấp ủ 
từ lâu, mặc dù mình biết cuộc thi này 
vô cùng khốc liệt, nhưng oanh lì lắm 
không sợ gì đâu (cười).

Oanh có cá tính rất mạnh, 
điều này ảnh hưởng thế nào đến 
công việc của bạn?

oanh là một cô gái cá tính và hơi 
ngang bướng nhưng không áp đặt 
những tính cách đó vào công việc. 
Mình biết khi nào nên thể hiện cá tính, 
khi nào không. oanh là người nghiêm 
túc trong công việc, với oanh, tất cả 
mọi việc muốn đạt kết quả tốt nhất 
thì nên có thái độ nghiêm túc khi thực 
hiện nó.

luôn ThậT Với Chính mình
Bên cạnh lượng người hâm mộ 

đông đảo, bạn cũng có khá nhiều 
anti fans, bạn cảm thấy thế nào?

oanh thực sự cảm ơn những ai 
yêu mến và hiểu oanh. Đây là nguồn 
động lực to lớn để mình có thể tự tin 
hơn trong công việc. Về chuyện vẫn 
có những người chưa hiểu và không 
thích mình, quả thật mình thấy khá 
buồn, nhưng trong cuộc sống không 
gì là trọn vẹn cả. Chắc chắn một 
điều, oanh luôn lắng nghe tất cả ý 
kiến của mọi người để ngày càng 

hoàn thiện bản thân hơn, cố gắng 
làm những người chưa hiểu mình sẽ 
có cái nhìn khác về mình.

Về chuyện “chân dài phải có 
đại gia chống lưng”, bạn có phải là 
ngoại lệ?

Chuyện chân dài và đại gia vẫn 
luôn là vấn đề mà mọi người hay 
để ý và bàn luận. Theo oanh, mọi 
người nên có cái nhìn tích cực hơn 
về chuyện này, tình yêu xuất phát từ 
trái tim nên không thể vì một số định 
kiến mà làm ảnh hưởng đến những 
người có tình yêu thực sự. Mối quan 
hệ chân dài - đại gia không xấu như 

mọi người nghĩ, nếu có đại gia nào 
để ý đến oanh mà mình có cảm tình 
thì chấp nhận ngay (cười).

18 tuổi đã trở thành người 
mẫu chuyên nghiệp, điều đó có 
khiến bạn chịu áp lực?

Cơ hội thành công không chờ ai 
và không giới hạn tuổi tác. Vì vậy, khi 
có cơ hội, bạn phải nắm lấy nó. nghề 
nào cũng có những áp lực riêng, điều 
quan trọng là bạn có đủ bản lĩnh và 
tinh thần để đối mặt và vượt qua hay 
không.

Đâu là trở ngại lớn nhất với 
bạn khi một mình vào Nam lập 
nghiệp?

Khi quyết định nam tiến lập 
nghiệp cũng là lần đầu tiên mình xa 
nhà, xa bố mẹ đến một nơi xa xôi, 
mới lạ. Trở ngại lớn nhất với mình có 
lẽ là thiếu bàn tay chăm sóc của 
mẹ. Vào đây, đường xá không quen, 

không bạn bè, mình phải tự chăm 
sóc bản thân, nhiều lúc tưởng chừng 
gục ngã nhưng oanh mạnh mẽ lắm, 
không gì làm khó được mình cả.

Ngoài công việc người mẫu, 
Oanh có tham gia hoạt động  
nào khác?

Công việc của oanh rất bận 
nhưng mình luôn tận dụng thời gian 
rảnh đi làm từ thiện. Thật hạnh phúc 
khi được giúp đỡ những mảnh đời 
kém may mắn. ngoài ra, mình còn 
học thêm tiếng anh và tham gia một 
số sự kiện.

dư luận sẽ khiến Chúng 
TA Trưởng Thành hơn

Mùa thứ 8 của VNTM đang 
diễn ra và không ít thí sinh đang trở 
thành “con ghẻ” của công chúng. 
Bạn nghĩ sao về điều này?

Truyền hình thực tế mà, hai trạng 
thái yêu và ghét có thể bị xoay 
chuyển trong gang tấc. Chính vì lẽ 
đó mà sẽ thật khó để chiều lòng 
một ai đó hoặc sống khác với chính 
mình. Một ngày có thể được nhưng 
cả một chặng đường dài thì không 
việc gì phải “ở giả” với nhau cả. Cứ 
để họ ghét thôi, bởi các bạn đến nhà 
chung không phải chỉ để làm người 
thân thiện. nên làm sao để mình trở 
thành người chiến thắng mới là quan 
trọng. Và hãy cứ lắng nghe dư luận, 
không phải ai cũng sai. Đúng thì tiếp 
thu, sai và không có nhã ý thì mình bỏ 
qua. sự va vấp, sự khắc nghiệt của 
dư luận sẽ khiến ta trưởng thành hơn 
rất nhiều!

Oanh có điều gì muốn gửi 
gắm với những bạn trẻ có cùng 
đam mê với bạn?

dù các bạn có ước mơ, đam 
mê nhưng không mạnh dạn thực 
hiện thì không ai có thể biến ước mơ 
trở thành hiện thực. hãy nhớ không 
ngừng học hỏi, tập luyện để tích lũy 
kinh nghiệm cho bản thân, điều quan 
trọng nhất là dám đứng dậy và thực 
hiện điều bạn mong muốn, đừng sợ 
thất bại vì có thất bại bạn mới cảm 
nhận được thế nào là hạnh phúc khi 
thành công.

Cảm ơn Nguyễn Oanh! 
lÂM hương  

(Thực hiện)
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Kim yoo Jung
dấu ấn tuổi 17

“em gái quốC dân” Đã 
Chào Đón Tuổi 17 Với 

mộT VAi diễn Vô 
Cùng ấn Tượng 

Trong bộ phim Cổ 
TrAng mây họA ánh 

Trăng. Thần Thái Và 
diễn xuấT TuyệT Vời 

CủA kim yoo Jung 
ĐAng làm ChAo Đảo 

màn ảnh nhỏ xứ hàn.
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lộT xáC Đầy ấn Tượng
Được chuyển thể từ bộ truyện 

tranh cùng tên, Mây họa ánh trăng 
tái hiện lại bối cảnh triều đại Joseon 
vào thế kỉ 19. Kim yoo Jung vào vai 
hong ra on, một cô gái thông minh, 
lạc quan, vui tính, chuyên giả trai 
kiếm sống và cực kì nổi tiếng với vai 
trò quân sư tình yêu. Tiếng lành đồn 
xa, nàng được gọi vào cung làm thái 
giám cho thái tử lee young (park Bo 
gum), và rồi giữa hai người nảy sinh 
chuyện tình lãng mạn. Đây là vai 
chính đầu tiên, đồng thời cũng rất 
khác so với những vai diễn trước kia 
của Kim yoo Jung. nhiều người tỏ ra 
lo lắng cho cô vì đóng phim cổ trang 
khó hơn phim hiện đại, diễn viên cần 
phải có sự tinh tế từ phong thái, đài 
từ, điệu bộ, cử chỉ… Thêm vào đó, 
trong phim này Kim yoo Jung còn 
phải giả trai. Tuy nhiên, diễn viên trẻ 
này đã cho thấy khả năng diễn xuất 
xuất sắc của mình. Tạo hình nam 
nhi của “em gái quốc dân” khiến 
khán giả vô cùng thích thú. gương 
mặt thanh tú cùng thần thái của cô 
khiến nhân vật trong phim càng thêm 
cuốn hút. hong ra on là một “chàng 
trai” lém lỉnh, tinh nghịch song khi trở 
lại làm nữ nhi, cô lại toát lên vẻ dịu 
dàng, nữ tính và vô cùng quyến rũ. 
Từ hành động, cử chỉ, lời nói đến ánh 
mắt của nhân vật đều được lột tả 
một cách tinh tế. 

Chia sẻ về vai diễn của mình, Kim 
yoo Jung cho biết: “Thực ra tôi cũng 
không nữ tính lắm nên khi đóng vai 
một người con trai, tôi cảm thấy khá 
thoải mái. Tôi có thể thể hiện tính 
cách của mình một cách tự nhiên. ra 
on là một nhân vật cực kì đáng yêu, 
tôi chỉ lo mình không thể hiện được 
hết vẻ đáng yêu ấy”. Không chỉ hoàn 
thành tốt vai diễn của mình, Kim yoo 
Jung còn hết lòng hỗ trợ các diễn 
viên khác, đặc biệt là park Bo gum. 
dù hơn Kim yoo Jung 6 tuổi nhưng 
chàng “thái tử” điển trai không ngần 
ngại gọi cô là “tiền bối” trong nghề 
và dành nhiều lời khen có cánh cho 
cô. Khởi đầu với rating 8,3% nhưng chỉ 
sau ba tuần phát sóng, tập mới nhất 
cùa Mây họa ánh trăng đã cán mốc 
20%, bỏ xa các đối thủ phát sóng 
cùng khung giờ.

muốn ĐượC giống như 
song hye kyo

Kim yoo Jung cho biết, bước vào 
làng giải trí khi mới 4 tuổi, nên khi bắt 
đầu biết nhận thức một cách rõ ràng 
thì cô đã mặc định mình là một diễn 
viên: “Tôi hài lòng với điều đó mặc 
dù không hề biết nó bắt đầu từ lúc 
nào và bằng cách nào. lúc bắt đầu 
không phải là ý nguyện của tôi nhưng 
việc tiếp tục diễn xuất là mong muốn 
của tôi. Tôi luôn cố gắng để có thể 
tạo ra những nhân vật đi vào lòng 
khán giả”. 

nổi tiếng là một diễn viên 
chăm chỉ và ham học hỏi, ngôi 
sao 17 tuổi này khiến nhiều 
người bất ngờ khi tiết lộ, mình 
học hỏi cách diễn xuất chủ yếu 
qua phim ảnh. Mỗi ngày cô đều tải 
về máy điện thoại một bộ phim điện 
ảnh, nghiền ngẫm cách diễn, biểu 
cảm gương mặt, ánh mắt… của các 
diễn viên nữ, từ đó tích lũy thêm kinh 
nghiệm cho mình. Khi vào vai hong 
ra on, cô cũng xem rất nhiều bộ 
phim có nhân vật nữ cải trang nam 
và đặc biệt ấn tượng với vai diễn của 
yoon Eun hye trong bộ phim Quán 
cà phê hoàng tử. Với Kim yoo Jung, 
mỗi vai diễn là một bài tập về diễn 
xuất nên cô không bao giờ chọn vai 
theo tính cách tốt hay xấu, chính hay 
phụ, mức độ ăn khách ra sao, mà chỉ 
cần vai diễn hay và kịch bản tốt là 

được. 13 năm lăn lộn với nghề, ngôi 
sao 17 tuổi này đã khẳng định khả 
năng diễn xuất tuyệt vời của mình 
qua nhiều vai diễn lớn nhỏ trong 28 
bộ phim truyền hình, 19 bộ phim điện 
ảnh. Cô cũng từng hai lần giành giải 
Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất, một 
cho nhân vật lúc nhỏ của han ga in 
trong Mặt trăng ôm Mặt trời (2012) và 
một cho han Ji hye lúc nhỏ trong Nữ 
hoàng tháng Năm (2012). Mới đây 
nhất là giải Nữ diễn viên trẻ triển vọng 
cho vai diễn trong bộ phim Khi mẹ nổi 
giận.

Bốn tuổi đã trở thành diễn viên 
đồng nghĩa với việc Kim yoo Jung 
không có một tuổi thơ bình thường 
như những đứa trẻ khác. những việc 
tưởng chừng rất đơn giản như đi 
chơi công viên, tụ tập ăn uống, tán 
gẫu với bạn bè, hay đi du lịch với 

gia đình… 
lại là điều xa xỉ với 
cô. hầu hết thời gian cô phải 
cân bằng giữa việc đóng phim và 
việc học ở trường. Kim yoo Jung thừa 
nhận, khi học trung học phổ thông, 
cô đã phải rất vất vả mới theo kịp 
được các bạn trong lớp. Tuy nhiên, 
mĩ nhân 17 tuổi này chưa bao giờ hối 
hận khi chọn nghiệp diễn. ước mong 
lớn nhất của cô là có thể trở thành 
một diễn viên giỏi giống như thần 
tượng của mình, nữ diễn viên song 
hye Kyo. 

Bảo anh

Kim Yoo Jung trong phim  
Mây họa ánh trăng
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sau ống kínhsao: phim & đời 

Coco rocha tên thật là 
Mikhaila rocha. sinh ra 
và lớn lên tại Canada 
nhưng Coco mang 

trong mình ba dòng máu: ireland, 
nga và Wales. Cô được biết đến 
như một người mẫu toàn năng với 
phong cách mạnh mẽ, cá tính.

năm 14 tuổi, khi tham gia một 
cuộc thi nhảy truyền thống ở 
ireland, cô gái có gương mặt góc 
cạnh, đôi mắt dài sắc sảo cùng 
vóc dáng mảnh khảnh lập tức tạo 
ấn tượng mạnh mẽ với công ty 
quản lí người mẫu Charles stuart 
international Models. Và từ đó, 
cô bắt đầu bước lên sàn catwalk 
chuyên nghiệp. Với hiểu biết hạn 
chế về thời trang, hai năm đầu sự 
nghiệp, Coco rocha vẫn chưa tìm 
được chỗ đứng cho riêng mình. Cuộc 
gặp gỡ với nhiếp ảnh gia steven 
Meisel vào năm 2006 đã làm thay đổi 
cuộc đời cô. sau khi xuất hiện trên 
trang bìa tạp chí Vogue italia, Coco 
rocha nhanh chóng được mời biểu 

diễn tại Tuần lễ thời trang 
New York mùa xuân hè với 
hai chương trình đáng chú 
ý nhất của anna sui và 
Marc Jacobs. 

Với vẻ cá tính cùng 
phong cách tạo dáng 
biến hóa đa dạng, Coco 
rocha lập tức được chú 
ý ở kinh đô thời trang 
paris và được mời diễn 
cho hàng loạt hãng thời 
trang cao cấp tại tuần 
lễ thời trang nổi tiếng. Vẻ 
cuốn hút và tài năng của 
Coco rocha khiến không 
ít người hâm mộ, sự xuất 
hiện của cô trên các 
ấn phẩm thời trang nổi 
tiếng như: Vogue, Flare, 
Fashion, numéro, W, EllE 

harper’s Bazaar, dazed & Confused, 
i-d, Time style & design và đồng thời 
là gương mặt đại diện cho hàng tá 
thương hiệu đình đám như: Versace, 
Balenciaga, Chanel, d&d, dior, dolce 
& gabbana, lanvin, The gap, Tommy 
hilfiger, yves saint lauren, Esprit, liz 
Claiborne, Calvin Klein…

nhiều khán giả biết đến Coco 
rocha không chỉ với vai trò người 
mẫu mà còn bởi vai trò hlV trong The 
Face phiên bản Mỹ. người đẹp 27 tuổi 
được coi là một trong ba hình ảnh 
biểu tượng làm nên chương trình này. 
nếu như naomi Campbell thể hiện 
vẻ đẹp lạnh lùng và đầy quyền lực, 
Karolina Kurkova gợi cảm và nóng 
bỏng thì Coco rocha lại bộc lộ vẻ 
cá tính, sáng tạo và giàu năng lượng. 
Đặc biệt, cô luôn biết cách tạo nét 
thu hút qua những pha tạo dáng và 
cách biểu cảm sáng tạo, đa dạng. 
Trong chương trình The Face, Coco 
đã thể hiện 50 biểu cảm gương mặt 
khác nhau chỉ trong 30 giây. người 
xem đã vô cùng kinh ngạc trước 50 
tấm hình do Coco biến hóa vì tất cả 
đều có giá trị sử dụng rất cao. Trước 
đó, cô đã khiến làng thời trang kinh 
ngạc và thán phục trước tài biến hóa 
siêu đẳng của mình với kỉ lục 160 kiểu 
trong vòng một phút.

Mặc dù là một trong những người 
mẫu nổi tiếng của làng thời trang 
thế giới nhưng Coco rocha không 
quan tâm nhiều đến đồ hiệu. ngoài 
đời, cô luôn thích tạo vẻ nổi bật với 
phong cách thời trang vừa đa dạng 
vừa gần gũi. Coco yêu thích những 
thương hiệu trung lưu và bình dân 
như: Topshop, Zara, aldo, gap...

Thích sáng tạo nhưng Coco không 
cho phép hình tượng bản thân đi quá 
giới hạn. Cô luôn được biết đến với hình 
ảnh một siêu mẫu trong sạch: nói không 
với ảnh khỏa thân, bán khỏa thân, ảnh 
quảng cáo đồ nội y hay ảnh hở hang 
quá mức. Bên cạnh đó, chụp quảng 
cáo cho các thương hiệu rượu, bia, 
thuốc lá hay tuyên truyền về tôn giáo, 
chính trị cũng không nằm trong lịch 
trình của cô. 

Không sở hữu những đường cong 
mê hoặc hay một vẻ đẹp đầy khiêu 
gợi như các siêu mẫu cùng thế hệ, 
Coco rocha giống như một “cơn 
gió lạ” thổi vào làng thời trang đầy 
xa hoa, hào nhoáng. dù đã lập gia 
đình và có con nhưng giới thời trang 
tin rằng, Coco rocha sẽ còn gặt 
hái thêm nhiều thành công hơn nữa 
trong sự nghiệp. 

yến Trang (Theo models.com) -  
Ảnh: Fashiongonerogue

tài biến hóa 
siêu đẳng

Coco rocha 
 & 

http://models.com/
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sở hữu Chiều CAo 
lí Tưởng Cùng 
gương mặT góC 
Cạnh, Cá Tính, 
CoCo roChA - siêu 
mẫu sinh năm 1988 
ĐượC mệnh dAnh 
là nữ hoàng Tạo 
dáng CủA làng 
mẫu quốC Tế. 
Trong Chương 
Trình The FACe us 
2016, nữ huấn 
luyện Viên xinh 
Đẹp này Đã khiến 
mọi người kinh 
ngạC TrướC 
TrướC khả năng 
lộT Tả 50 biểu 
Cảm gương mặT 
kháC nhAu Chỉ 
Trong 30 giây.
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blake lively sinh ra 
ở Tarzana, los 
angeles - Mỹ, là 
con út trong gia 

đình có 5 anh chị em. Bố 
mẹ cô là diễn viên và tất 
cả các anh chị của cô 
đều đang hoạt động trong 
ngành giải trí. sinh ra trong 
một gia đình mà mọi thành 
viên đều hoạt động trong 
ngành giải trí nên suốt thời 
thơ ấu, Blake lively thường 
được bố mẹ đưa đến 
những lớp học diễn xuất. 
nhờ đó, cô đã học hỏi 
được kĩ năng và sự tự tin khi 
đứng trên sân khấu. 

năm 11 tuổi, lần đầu 
tiên Blake lively xuất hiện 
trên màn ảnh với bộ phim 
Sandman (Ông ba bị) do 
chính bố cô làm đạo diễn. 
Tuy nhiên, phải đến vai 
nữ chính serena van der 
Woodsen trong bộ phim 
truyền hình tuổi teen đình 
đám Gossip Girl (Những 
cô gái lắm lời), Blake mới 
khiến khán giả chú ý. Vai 
diễn này không chỉ mang 
lại cho cô sự nổi tiếng 
mà còn giành nhiều giải 
thưởng danh giá. năm 
2010, cô được tạp chí 
Askmen bình chọn là “Mỹ 
nhân được khao khát nhất 
thế giới”. năm 2011, Blake 
cũng xuất hiện trong danh 
sách “100 người có tầm 
ảnh nhất thế giới” do tạp 
chí Times bình chọn.

sở hữu gương mặt xinh 
đẹp, mái tóc dài vàng óng 
và thân hình chuẩn như 
người mẫu, Blake lively 
luôn làm cho trang phục 
trở nên quyến rũ, gợi cảm 
hơn nhiều lần. Bởi vậy, cái 
tên Blake lively chưa bao 
giờ vắng trong danh sách 
các ngôi sao mặc đẹp 
nhất của tất cả các sự 
kiện mà cô tham dự. Điều 
đặc biệt là, Blake không có 
stylist riêng, cô thường tự 
chọn trang phục cho mình. 
Không quá cầu kì nhưng 
luôn nổi bật và hấp dẫn, 
đó chính là phong cách 
của Blake. nhà thiết kế lừng 
danh Michael Kors đã miêu 
tả phong cách của Blake 
qua ba chữ s: sexy (quyến 
rũ), sophisticated (thanh 
lịch) và sporty (thể thao). 

Với sức hấp dẫn cùng 
phong cách cuốn hút của 
mình, Blake đã xuất hiện 
trên bìa của nhiều tạp chí 

thời trang danh tiếng như: 
Vogue, Marie Claire... thành 
công khi xuất hiện trên thảm 
đỏ và khi tham gia các sự 
kiện, Blake còn thể hiện sự 
sáng tạo của mình khi kết 
hợp những món đồ như áo 
sơ mi, quần shorts, blazer... 
để có một vẻ ngoài trẻ 
trung mà vẫn sang trọng, nổi 
bật mỗi khi dạo phố. Thậm 
chí, Karl lagerfeld, giám 
đốc sáng tạo của hãng thời 
trang danh tiếng Chanel đã 
coi Blake là “nàng thơ” của 
mình và mời cô làm gương 
mặt đại diện cho dòng túi 
xách Mademoiselle của 
Chanel. Cũng chính ông 
đã đặt cho Blake danh hiệu 
“cô gái trong mơ của nước 
Mỹ”. 

sau khi kết hôn với tài tử 
điển trai ryan reynolds và 
sinh con, trong tâm trạng 
tràn ngập hạnh phúc, 
người đẹp tóc vàng đã 
tham gia bộ phim có tên 

The Age of Adaline (Sắc 
đẹp vĩnh cửu). Một vai diễn 
khá ấn tượng nhưng đáng 
buồn là khán giả gần như 
chỉ chú ý tới vẻ đẹp của 
những bộ trang phục do 
Blake thể hiện. Vì thế, sự trở 
lại mới đây của Blake trong 
The Shallows (Vùng nước 
tử thần) đã thực sự khiến 
người hâm mộ bất ngờ. 
Tuy một mình độc diễn gần 
như từ đầu tới cuối phim, 
Blake đã thành công khi 
khiến khán giả nín thở dõi 
theo cuộc chiến sinh tồn 
căng thẳng giữa một bên 
là con người còn bên kia là 
loài cá mập hung ác. suốt 
84 phút của bộ phim, khán 
giả đã có thể quên đi vẻ 
đẹp nóng bỏng của Blake 
để theo dõi cuộc đấu tranh 
quật cường đòi quyền sống 
của nhân vật. người đẹp 
đã lột tả được nỗi đau thể 
xác, nỗi sợ tinh thần khi bị 
kẻ thù phong tỏa, đồng 
thời cô cũng cho thấy 
nghị lực phi thường của 
con người khi tìm một con 
đường sống. Vốn chỉ được 
biết đến như một diễn viên 
xinh đẹp, Blake lively đang 
từng bước khẳng định mình 
để thoát khỏi định kiến 
người đẹp thời trang.

hà My (Theo iMDB) 
Ảnh: harpersbazaar

ThoÁT Khỏi Định Kiến  “người Đẹp Thời Trang”
blAke liVely là mộT biểu Tượng Thời TrAng ĐượC hàng nghìn 

phụ nữ ở khắp nơi Trên Thế giới ngưỡng mộ. Điều này Cũng 
khiến người Đẹp gặp những Định kiến Về mặT diễn xuấT. ngoài 

bộ phim gossip girl, khán giả hầu như không mấy ấn Tượng Với 
CáC VAi diễn kháC CủA blAke dù Đã rấT nỗ lựC.

Blake Lively trong phim Vùng nước tử thần

sao: phim & đời 

blake lively
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sau ống kính 

Ngoài đời, Hà Đan hiện là 
một sinh viên trường ĐH Kinh tế 
Kỹ thuật Công nghiệp nhưng 
trong phim, dường như gương 
mặt đáng yêu của bạn lại là rào 
cản đến với các vai diễn  
người lớn?

Các vai diễn của mình có những 
tính cách khác nhau: hiền lành 
có, ghê gớm đanh đá cũng có 
nhưng hầu hết đều là vai trẻ con, 
thanh niên mới lớn nên cảm xúc 
chưa sâu. Mình mong muốn sẽ có 
cơ hội để thử sức trong những vai 
diễn sâu sắc, trầm lắng hơn. nhưng 
mình cảm thấy may mắn vì được 
nhiều đạo diễn nhận xét có khuôn 
mặt “co dãn” tốt, muốn trẻ cũng 
được, muốn già cũng được. hơn 
nữa, mình quan niệm rằng, xinh đẹp 
hay không không quan trọng, quan 
trọng là phải có nét duyên riêng. 
gần đây, mình vừa được nhận một 
số vai diễn mới mang những tính 
cách và số phận mà mình rất thích, 
như Ban Mai trong series Cô học trò 
rắc rối, ngọc nữ trong bộ phim hài 
dân gian Chuyện nàng Ngọc Nữ.

Vào vai nàng Ngọc Nữ có lẽ 
là một thử nghiệm mới đầy thú vị 
của Hà Đan. Tuy nhiên, thể loại 
hài dân gian đòi hỏi diễn viên vừa 
có khả năng diễn xuất tốt, vừa 
phải biết gây cười cho khán giả. 
Với Hà Đan, điều này có khó  
lắm không?

Bộ phim được quay ở các bối 
cảnh đẹp và cổ kính như làng cổ 
Đường lâm và ninh Bình. Thời gian 
quay đúng vào những ngày mưa 
bão nên đoàn làm phim cũng gặp 
rất nhiều khó khăn. Trước ngày bấm 
máy ở ninh Bình, mọi người can 
ngăn nhiều lắm, sợ đoàn đi gặp 
nguy hiểm nhưng đạo diễn dương 
ngọc Bảo cùng các anh chị trong 
đoàn đã rất quyết tâm và may 
mắn bộ phim vẫn được hoàn thành 
đúng dự kiến. hà Đan là người 
khá yếu bóng vía, khi quay ở ninh 
Bình, trời thì mưa bão, nhiều cảnh 
quay vào ban đêm ở nghĩa địa, lại 

diễn viên hà Đan
pháT khóC khi 
Đóng phim hài

sở hữu gương mặT xinh xắn, dễ Thương, hà ĐAn không nhớ 
mình Đã hóA Thân Vào bAo nhiêu VAi diễn Trẻ Con, Thiếu 
nữ mới lớn… giờ Đây, Cô mong muốn ĐượC Thử sứC ở những 
VAi diễn người lớn, Có Chiều sâu hơn. gần Đây, mối duyên 
Với phim hài dân giAn Đã giúp hà ĐAn ThỏA ướC mơ.

Hà Đan trong vai nàng Ngọc Nữ 
cảnh phim ghi hình ở Cố viên lầu - Ninh Bình
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vào đúng tháng cô hồn nên nhiều 
phân cảnh mình sợ phát khóc. Vì 
là phim hài, được mọi người trấn 
an, dỗ dành rồi tập trung vào nhân 
vật, Đan lại cười ngay và quên hết 
những yếu tố đáng sợ xung quanh. 
Trước đây, mình đã từng có kinh 
nghiệm đóng hài qua series phim 
sitcom Sắc màu phái đẹp nên cũng 
có chút ít bí quyết để chọc cười 
khán giả. Chính vì thế, khi vào vai 
ngọc nữ, mình không cảm thấy 
quá khó khăn.

Với Hà Đan thì tham gia diễn 
xuất các vai trong phim hài dân 
gian dễ hay khó hơn các thể  
loại khác?

Trước đây mình đã từng được 
thử sức trong khá nhiều thể loại, 
phim truyền hình dài tập, phim điện 

ảnh, phim sitcom và giờ là hài dân 
gian. Mỗi thể loại đều có những 
khó khăn khác nhau, tuy nhiên, 
với hà Đan thì hài dân gian đúng 
là một thử thách, bởi mình được 
sinh ra ở thời hiện đại, không biết 
người xưa dùng ngôn ngữ rồi đi 
lại, phong thái ra sao. Mình đã 
phải tự nghiên cứu, tìm hiểu rất 
kĩ, kết hợp với sự hướng dẫn của 
đạo diễn, sự góp ý từ những cô 
chú trong đoàn làm phim thì mới 
có thể vào vai một cách mềm 
mại nhất, chân thật nhất.

Với những diễn viên trẻ như 
Hà Đan thì mỗi lần nhận vai diễn 
là lại thêm cơ hội để học hỏi kinh 
nghiệm từ bạn diễn, đặc biệt là 
những “cây đa, cây đề”. Vậy bạn 
diễn ăn ý nhất của Đan là ai?

hà Đan may mắn khi hầu hết 
các vai đều được diễn chung với 
những cây đa, cây đề trong làng 
phim Việt, bởi thế, để nói ai ăn ý 
nhất thì thật khó. Tất cả các cô chú 
đều đã giúp đỡ, dạy dỗ mình rất 
nhiều. gần đây nhất, trong phim 
Chuyện nàng Ngọc Nữ, bạn diễn 
của hà Đan là anh Đỗ duy nam. 
anh nam được đào tạo diễn viên 
chuyên nghiệp chứ không phải 
diễn theo bản năng như Đan nên 
cũng đã truyền cho mình không ít bí 
quyết. là người rất vui tính và hoạt 
ngôn nên anh Đỗ duy nam luôn 
tạo ra bầu không khí vui vẻ cho cả 
đoàn, khiến cho công việc vì thế 
cũng suôn sẻ hơn, vào vai ngọt hơn. 

Mai Chi  
(Thực hiện)

Diễn viên trẻ Hà Đan từng góp mặt trong nhiều 
bộ phim đình đám như: sắc màu phái đẹp, 
Mưa bóng mây, Khép mắt chờ ngày mai, gái 
ngoan truyền kỳ, luật đời, giả thiết tình yêu, 
hoa Bay… Năm 2013, cô được chọn làm diễn 
viên chính trong dự án phim điện ảnh 
dangerous love hợp tác giữa Malaysia và Việt 
Nam. Hà Đan còn là MC của các chương trình 
dành cho giới trẻ: Thế giới ô mai, Bạn trẻ  
bốn phương… 

Một cảnh trong phim 
Nàng Ngọc nữ
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đi là đến

Với tâm trạng thoải mái và 
thoáng đạt hết cỡ, chúng 
tôi rời khỏi TphCM và 
bước vào địa phận long 

an - tỉnh đầu tiên của miền Tây. 
nắng vàng, lúa cũng vàng - thứ 
màu sắc diệu kì nhất của miền Tây. 
lúa cuối vụ chín và thơm ngọt tựa 
hồ như cả cánh đồng lúa là một 
bình nguyên của hương thơm. Tôi tự 
hỏi, nếu như có một mùi nước hoa 
mang hương lúa thì ai sẽ là người 
dùng đầu tiên? Chắc sẽ là những 
gã hoài hương với thứ xưa cũ của 
đồng nội, hay kẻ sính cái mộc mạc 
đồng quê... Khói đốt đồng ở xa xa 
trong khoảng không gian rợn ngợp 

của buổi nắng ngả sang chiều là 
cảm giác thú vị nhất với người tình 
cờ đi ngang qua. Màu lúa như cổ 
vũ cho màu của khói để tạo thành 
màu mênh mang của nỗi cô tịch 
đâu đó. 

 Tôi thần người thống kê những cái 
tên của cả 9 dòng sông, rồi kì công 
đếm những cây cầu bắc qua sông 
và cả những con rạch bé xíu. Để mắt 
tự do trôi theo những cụm lục bình 
tim tím bập bềnh thong dong theo 
nước để lòng bồi hồi nhớ lại thuở nhỏ 
theo anh ra bến tắm sông… Xa xa, 
thấp thoáng bóng của những nhánh 
dừa nước lắp xắp mé rạch. Chèo 
ghe qua rạch, tôi khoái nhất là thả 

tay xuống nước để chạm vô mấy trái 
dừa nước lúc lắc xâm xấp nước để 
rồi cười tủm tỉm. nụ cười đó mãi đến 
20 năm sau đi qua cái mảnh đất long 
hồ rồi Trà Vinh vẫn thấy y chang... 

hồi nhỏ, tôi thường nghe riết mấy 
bài ca cổ của cô lệ Thuỷ, chú Minh 
Vương, chú Thanh Tuấn, Minh Cảnh 
rồi cô Thanh Kim huệ nên vốn từ miền 
Tây cũng phong phú dần dần, biết 
nghêu ngao những câu như “yêu 
anh Chín, yêu chị Mười, chú Tư cùng 
là yêu anh sáu bao người thẳng 
ngay…” hay “Qua thấy em mặn mà 
hứa thương em thiệt thà, bìm bịp kiu 
ngoài sông nước lên cho đầy sông ơ 
bìm bịp kiu ngoài sông thấy em chưa 

xuôi về miền Tây
Ai Đã Từng mộT lần Đến Với 
sông nướC miền Tây hẳn íT 
nhiều Đều lưu luyến Với Tình 
ĐấT, Tình người nơi Đây. Thế 
nên, sông nướC ở miền ĐấT 
này Chảy ngượC Cả Vào Trong 
nỗi nhớ không Chỉ những 
người Con xứ lụC Tỉnh mà Cả 
bấT Cứ Ai lỡ Chân Chạm Đến 
Cái Thân Thương CủA mảnh 
ĐấT Chín rồng. 
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chồng…”. Chỉ với những ai sinh ra ở 
miền Tây này mới cảm được rõ nhất 
cái thứ ngôn ngữ chân chất đó trong 
máu thịt của mình. Vì thế, có người đi 
làm lại chứng minh nhân dân, vẫn ghi 
vô tờ khai là nơi sinh “Cửu long” theo 
thói quen khiến nhiều người thế hệ 
sau thời tách tỉnh không hiểu. Thật ra, 
Cửu long ngày xưa giờ là Trà Vinh và 
Vĩnh long. 

Chúng tôi dừng chân ở hậu 
giang. Thị xã ngã Bảy hiền khô nằm 
bên dòng sông hậu chào đón chúng 
tôi vào một buổi tối lộng gió. Đúng 
là hiền khô thiệt khi thành phố quá 
yên bình và có cảm giác như một 
người bạn ngơ ngác chỉ đứng xa và 
mỉm cười tỉnh rụi thôi chứ không dám 
cười thành tiếng. Chúng tôi có một 
bữa tối thịnh soạn với đủ loại đặc 
sản miền Tây như cháo cá lóc thơm 
nức mũi, gỏi xoài khô cá sặc… tất cả 
đánh thức các giác quan và chỉ còn 
biết ngồi cắm cúi xì xụp ăn cho đã 
cơn thèm. 

Chúng tôi dậy rất sớm để kịp đi 
chợ nổi ngã Bảy vào sáng hôm sau. 

Chợ ngã Bảy bây giờ đã bị dời đi 
sâu về mé rạch Ba ngàm. Được hình 
thành từ những năm đầu của thế 
kỉ trước, trên một đoạn kênh mênh 
mông, chợ nổi ngã Bảy đã trở thành 
một trung tâm giao thương, nơi bán 
sỉ các loại trái cây và hàng nông sản 
của địa phương theo kiểu mùa nào 
thức ấy. Cũng từ đó, để phục vụ giao 
thương, nơi đây đã hình thành xóm 
làm xuồng, làng làm ghe ở đầu doi 
Tân Thới hòa, doi Chảnh, doi Cát dài 
hơn 1km với cả trăm hộ… 

Khác với chợ trên bờ, chợ nổi là 
chợ động, bởi các ghe thuyền luôn 
dao động theo con nước lớn, nước 
ròng. Khi mặt trời chưa ló dạng, hàng 
trăm ghe, thuyền đã neo đậu san 
sát tạo thành một bức tranh dung dị 
trong làn sương sớm. Tiếng máy nổ, 
tiếng chèo khua nước, tiếng sóng vỗ 
vào mạn thuyền làm xao động cả 
một vùng sông nước. Đặc biệt, mỗi 
ghe chỉ bán độc một món hàng, sản 
phẩm được treo trên đầu một cây 
sào dài được người địa phương gọi 
là “bẹo”. Vài ba cái xuồng lướt qua 

lướt lại, hoặc nằm im tĩnh lặng, chỉ 
có một ghe bún riêu bươn bả đi bán 
thoăn thoắt. Vài thương lái đứng ở 
mũi xuồng nhìn ra xa xăm. Vài người 
vẫn lạc quan vì nghe đồn là đang có 
kế hoạch cải tạo để chợ nổi ngã Bảy, 
thương hiệu của xứ này, về lại đúng 
thời tấp nập xưa kia. 

Chúng tôi tạm biệt chợ ngã Bảy 
mà vẫn còn bùi ngùi lắm. Chợt nhớ 
tới lời ca trong bài vọng cổ Tình anh 
bán chiếu của soạn giả Viễn Châu: 
“…ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào 
trên bờ kinh ngã Bảy, sao cô gái năm 
xưa chẳng thấy ra chào…”. Chợ nổi 
ngã Bảy với bản sắc văn hóa giao 
thương độc đáo miền sông nước đã 
trở thành một trọng điểm được sự 
quan tâm chú ý của biết bao người. 
Tôi tự nhủ, không biết mấy năm nữa 
quay lại đây, có được thấy cô bán 
hàng ngã Bảy ra chào khách hay 
không… 

Tada lE 
Photos: doan Tuan
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 hãy yêu
 nhau Đi

bộ sưu tập của thương hiệu Ceci Cela với 
tên gọi vô cùng lãng mạn Let’s “Fall” in 
Love (hãy yêu nhau đi) đã thổi một làn 
hơi sống động vào từng thước vải mềm 

mại. Bộ sưu tập này đã chinh phục các cô nàng yêu 
phong cách thời trang nhẹ nhàng đầy nữ tính.

Tiêu chí được Ceci Cela đặt lên hàng đầu luôn là 
sự trẻ trung, nữ tính, quyến rũ và luôn hợp xu hướng. 
Bạn sẽ thật lãng mạn và cuốn hút trong những thiết 
kế mà nTK muốn gửi gắm. Thể hiện BsT Hãy yêu nhau 
đi là người mẫu hà Trúc. Cô đã thổi hồn vào từng 
thước vải, khiến chúng mềm mại, nữ tính và đầy 
quyến rũ.

anh Thư
nTK: Ceci Cela

người mẫu: ha Truc

thời trang
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nổi tiếng nhất ở hà nội phải 
nói đến cốm làng Vòng. 
Cốm được làm từ nếp cái 
hoa vàng, một năm có hai 

vụ - vụ chiêm và vụ mùa. Vụ chiêm là 
trái vụ nên cốm không mấy hấp dẫn. 
Muốn ăn cốm ngon phải đợi đến vụ 
mùa, bắt đầu từ tháng Bảy đến tháng 
Mười, khi ấy cũng là vào thu. nói về 
cách thức làm cốm, có thể nói, không 
ở đâu làm được hạt cốm dẻo và thơm 
ngon bằng ở làng Vòng. Khi lúa vừa 
chín độ ngả bóng câu, người ta cắt 
lúa đem về tuốt hạt, sàng sảy bớt vỏ 
và tạp chất. người dân làng Vòng 
khéo léo đãi nếp trong bể nước để 
chọn hạt mẩy, căng bóng, sau đó nếp 
được đem rang bằng chảo gang đúc 
đế dày, đảm bảo giữ nhiệt đều. Cốm 
rang xong phải mang giã ngay, không 
được để nguội. sau khi giã xong, để 
đảm bảo độ dẻo, cốm thường được 
gói bằng lá sen. hương cốm dịu ngọt 
lại đượm mùi thơm nhẹ nhàng thanh 
tao của lá sen tạo nên hương vị đặc 
biệt của món quà thơm thảo đậm 
chất đồng quê. 

Cốm đầu mùa có hạt mỏng, mềm, 
dẻo thích hợp cho ăn chay hoặc ăn 
kèm chuối tiêu, là loại cốm sử dụng 
nguyên liệu lúa nếp non đầu mùa 
còn dẻo; cốm giữa mùa thường dùng 
để làm chả cốm; cốm cuối mùa hạt 

thường to, dày, ăn hơi cứng, phù hợp 
cho việc nấu chè hoặc làm xôi cốm. 
Chuối tiêu trứng cuốc chấm cốm có 
lẽ là món ăn quen thuộc đối với người 
miền Bắc. Vị ngọt thơm của chuối hòa 
quyện vị dẻo bùi của cốm và thoảng 
chút hương thơm dịu của lá sen... tạo 
nên món ăn đơn giản nhưng không 
kém phần hấp dẫn. nếu ai đã một 
lần thưởng thức xôi cốm hà nội hẳn 
sẽ khó quên hương vị món ăn này. 
Xôi làm bằng cốm và hạt sen - hai 
thứ đặc sản của mùa thu. Xôi cốm 
không chỉ hấp dẫn ở vị thơm dẻo của 
hạt cốm mà còn là sự hòa hợp giữa 
những màu sắc thiên nhiên, bao gồm 
màu xanh non của cốm, màu trắng 
ngà của hạt sen, điểm xuyết lấp ló 
màu trắng sữa của dừa, màu vàng 
của đỗ xanh, thật hấp dẫn. 

sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến 
bánh cốm thường được sử dụng trong 
các dịp ăn hỏi, lễ tết và trở thành 
món quà quý đối với người phương 
xa. Bánh cốm ăn thơm dẻo, ngọt vừa 

phải. Bên cạnh đó, còn rất nhiều món 
ăn liên quan đến cốm được người hà 
thành sáng tạo ra từ bấy lâu nay như: 
cốm xào, chè cốm, mứt dừa cốm, 
kem cốm. Cốm xào được chế biến 
rất đơn giản nhưng ăn cũng rất ngon. 
những hạt cốm xanh trong chén chè 
sánh mượt quyện với hương hoa bưởi 
nồng nàn. Mứt dừa cốm có vị thơm 
khiến người thưởng thức, ăn một lại 
muốn ăn hai. Miếng mứt dừa cốm 
màu xanh đẹp mắt có mùi thơm của 
lúa nếp, ăn vào dẻo dẻo, thơm thơm. 
Kem cốm lại mang đến cảm nhận 
khác, mát lạnh, dẻo, thơm thơm mùi 
cốm. Đây cũng là món giải khát ưa 
thích của nhiều người trong những 
ngày thời tiết oi bức.

Cốm không chỉ là nguyên liệu chế 
biến các món ngọt mà còn được kết 
hợp trong nhiều món ăn mặn. Trong 
đó, chả cốm là một trong những món 
ăn đặc trưng của mùa thu. những hạt 
cốm xanh được trộn chung cùng thịt 
xay, mỡ và gia vị, sau đó, nặn thành 
miếng cỡ lòng bàn tay, được đem 
hấp qua rồi chiên vàng trên chảo dầu 
nóng. Chả cốm thường được dùng với 
cơm nóng, nhưng đối với nhiều người, 
đôi lúc lại trở thành món ăn vặt, càng 
ăn càng nghiền. 

Chính vì hương vị đặc biệt và có 
thể kết hợp rất đa dạng, cốm luôn là 
thứ quà ngon, bổ, rẻ của người hà nội 
và được rất nhiều người ở những vùng 
đất khác yêu mến, vấn vương.

nT  
Ảnh: internet

hà nội Vào Thu Cũng là lúC 
Cái nắng CủA mùA hạ Chuyển 
sAng hAnh Vàng Cùng gió 
heo mAy se se lạnh. mùA Thu 
hà nội Trở nên ĐặC biệT hơn 
không Chỉ bởi Thời TiếT mà 
Còn bởi những món quà mAng 
hương Vị CủA mùA Đẹp nhấT 
Trong năm, Trong Đó, không 
Thể không kể Đến món quà 
làm Từ lúA non: Cốm.

cốm
món quà của mùa thu

Chả cốm

Xôi cốm

bạn có biết



41
PAY TV
41
pay tV

diễn ra từ ngày 11/9 đến 
ngày 2/10, FiFa Futsal 
World Cup 2016 quy tụ 24 
đội bóng trong nhà mạnh 

nhất thế giới, thi đấu tại 6 bảng đấu. 
sau vòng bảng, 2 đội xếp đầu mỗi 
bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành 
tích tốt nhất sẽ tiếp tục tranh tài ở 
vòng 16 đội. Tuyển Futsal Việt nam 
thuộc bảng C cùng với 3 đối thủ là 
italia, paraguay và guatemala. italia 
và paraguay đều là những cường 
quốc ở bộ môn Futsal. Trên bảng 
xếp hạng thế giới, italia đang đứng 
ở vị trí thứ 4, paraguay đạt thứ hạng 
11, guatemala cũng xếp hạng 27, 
trong khi Việt nam đang ở hạng 41. 
Futsal World Cup năm nay có sự góp 
mặt của các đội tuyển mạnh và có 
cơ hội giành giải tốt như: Brazil, Tây 
Ban nha, nga, italia, argentina, iran, 
Bồ Đào nha.

sau khi đánh bại đội bóng đương 
kim vô địch Futsal châu Á là nhật 
Bản tại vòng tứ kết Futsal châu Á, 
đội tuyển Việt nam chính thức giành 
quyền tham dự giải Futsal World Cup 
2016 và nhận được sự quan tâm, cổ 
vũ đặc biệt của khán giả cả nước. 
nhận thấy đây là cơ hội có ý nghĩa 
đặc biệt của bóng đá Việt nam và 
mong muốn đồng hành cùng đội 
tuyển quốc gia tại giải đấu lớn nhất 
từ trước tới nay, truyền hình K+ đã đầu 
tư mua đầy đủ bản quyền của giải 
trên truyền hình và ứng dụng di động. 
Ông lê Chí Công, Tổng giám đốc 
Truyền hình K+ chia sẻ: “Bên cạnh bản 
quyền giải đấu, K+ đã sẵn sàng để 
lên sóng các chương trình đồng hành 
đặc biệt cùng đội tuyển Việt nam, 
giúp khán giả hiểu hơn về Futsal, thế 
mạnh mới, niềm tự hào của thể thao 
Việt nam. Trong thời gian tới, K+ sẽ 

tiếp tục bổ sung các giải đấu hấp 
dẫn của thể thao Việt nam. 

nhận xét về ý nghĩa của sự kiện 
thể thao đặc biệt này, ông Trần anh 
Tú - Ủy viên Thường trực VFF, Trưởng 
đoàn Futsal Việt nam cho biết: “Việc 
Việt nam xuất hiện ở một đấu trường 
hàng đầu thế giới đã gây ngạc 
nhiên, vì trước đó ít ai dám nghĩ Việt 
nam có thể làm được điều này. Vị thế 
của Futsal Việt nam thực sự đã được 
thế giới công nhận và tôn trọng”. 

Đội tuyển Việt nam đã có sự 
chuẩn bị kĩ lưỡng trong suốt thời gian 
vừa qua, hiện đội đang tập trung 
luyện tập ở argentina, trước đó là 
thời gian tập huấn ở Tây Ban nha. Đội 
tuyển đã có cơ hội đá giao hữu với 
những đội mạnh nhất là Tây Ban nha 
và argentina trước khi sang Colombia 
chính thức thi đấu.

Với giá thuê bao hợp lí chỉ 
125.000Vnd/tháng, đông đảo người 
hâm mộ Việt nam sẽ thỏa sức tận 
hưởng lễ hội bóng đá tưng bừng 
trên K+. Đây là mức giá tốt để đăng 
kí Truyền hình K+ và thưởng thức 130 
kênh truyền hình chọn lọc với những 
nội dung hay được phát sóng độc 
quyền, đáp ứng nhu cầu giải trí đa 
dạng của mọi đối tượng khán giả. 

pV

giành quyền pháT sóng giải 
FiFA FuTsAl world Cup 2016

mới Đây, Truyền hình số Vệ Tinh ViệT nAm - VsTV (k+) Công bố 
sở hữu bản quyền pháT sóng giải Vô ĐịCh bóng Đá Trong nhà 
Thế giới - FiFA FuTsAl world Cup 2016 diễn rA Từ ngày 11/9 - 
2/10 Tại ColumbiA. Đây là dấu mốC quAn Trọng CủA bóng Đá 
ViệT nAm khi lần Đầu Tiên Đội Tuyển quốC giA giành quyền 
ThAm dự Vòng Chung kếT CủA giải Vô ĐịCh bóng Đá Trong nhà 
Thế giới. Truyền hình k+ sẽ pháT sóng Toàn bộ 52 Trận Đấu 
CủA FiFA FuTsAl world Cup 2016.

Đội tuyển Futsal Việt Nam chiến thắng Nhật Bản đoạt tấm 
vé dự FiFA Futsal World Cup 2016
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC TRÊN 
TRUYỀN HÌNH K+ THÁNG 10/ 2016

dưa trên nguyên tác văn học 
của nhà văn hoàng anh Tú,Ngủ 

với hồn ma là bộ phim kinh dị của 
điện ảnh Việt gây ấn tượng mạnh 
về mặt thị giác ngay từ những giây 
đầu, với những hình ảnh đậm chất 
ma quái tạo nên hiệu ứng rung rợn 
đầy bí ẩn. 

Khéo léo sử dụng thủ pháp 
“nhân vật chính giả” thường được 
dùng trong ngôn ngữ điện ảnh quốc tế, đạo diễn Bá 
Vũ đã thành công khi lồng ghép hai câu chuyện đan 
xen của Mỹ lan, cô đào cải lương bị mất giọng nên 
phải chuyển nghề làm đạo diễn và dọn về sống trên 
sân thượng của trường sân khấu điện ảnh, nơi bị đồn 
là có ma; và tình cảnh trớ trêu của cặp đôi Thiện Tâm 
và Khương duy phải trốn chui trốn lủi sau khi gây tai 
nạn cho một phụ nữ trung niên. Bộ phim ngày càng 
trở nên bí ẩn khi những hồn ma xuất hiện giữa mối 
quan hệ chồng chéo của các tuyến nhân vật, khiến 
khán giả tò mò cho đến tận phút cuối mới khám phá 
ra sợi dây bất ngờ xuyên suốt mạch phim…

nhận được phản hồi tốt từ khán giả yêu thích 
cảm giác mạnh, bộ phim lần đầu lên sóng truyền hình 
trong khung giờ “Trải nghiệm điện ảnh ngay tại nhà” 
trên K+1, vào lúc 20h00 tối thứ sáu cuối tháng (ngày 
28/10).

ngủ Với hồn ma

Chàng trai ngỗ ngược Tiêu Tiểu Quân 
(Trịnh Khải) và cô nàng hoa khôi xinh 

đẹp, dịu dàng lưu Đình (lưu Thi Thi) yêu 
nhau từ những năm tháng học sinh cấp 3 
hồn nhiên, trong sáng. nhưng đến khi trưởng 

thành, họ lại vì những khúc mắc từ gia đình, tình bạn và 
người thứ ba mà rời xa nhau. sau khi tốt nghiệp trung học, 
hai người đều tìm cho mình những hướng đi riêng. lưu Đình 
trở thành nhà thiết kế thời trang và kết hôn cùng doanh 
nhân thành đạt Quách hải Bình. nhưng cuộc hôn nhân của 
họ sớm đi vào ngõ cụt bởi những toan tính và thủ đoạn của 
hải Bình. lúc này, Tiểu Quân đột ngột xuất hiện, hai người 
một lần nữa gặp lại nhau và nhận ra tình cảm năm xưa 
vẫn còn đó… liệu lưu Đình có thể vượt qua hết những đau 
thương trong quá khứ và nỗi giằng xé của hiện tại để trở về 
hạnh phúc bên Tiểu Quân? 

nếu bạn yêu thích dòng phim tình cảm lãng mạn với 
những mối tình định mệnh từ thời thanh mai trúc mã, Thanh 
xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ sẽ là lựa chọn tuyệt 
vời để bạn chiêm nghiệm những triết lí và bài học tình yêu 
đầy sâu sắc. Bộ phim được phát sóng 4 tập 1 tuần, vào lúc 
20h00 thứ hai và thứ Ba hàng tuần, trên kênh K+ns, bắt đầu 
từ 31/10.

thanh xuân năm ấy 
chúng ta từng gặp gỡ

Từ 24 - 30/10, không cần ra rạp, 
khán giả truyền hinh K+ có thể 

sống trong không khí rùng rợn của 
ngày halloween với hàng loạt bộ 
phim ma ăn khách của điện ảnh 
Mỹ và Châu Á.

Mở đầu cho “bữa tiệc ma quỷ” 
tháng này là bộ phim Lời nguyền: 
Khởi đẩu của sự kết thúc - phần 3 
của series phim kinh dị nhật Bản 
nằm trong top 7 bộ phim gây ám 
ảnh nhất của dòng phim kinh dị 
đương đại, chỉ đứng sau huyền 

thoại The ring. ngay sau đó, khán giả sẽ bước vào không 
khí u ám, đầy ma mị của vùng quê hongkong trong bộ 
phim Báo oán. nếu như bộ phim Thiên sứ tử thần là phần 2 
của tác phẩm kinh dị ăn khách nhất nước anh khiến khán 
giả không khỏi tò mò, háo hức, thì Bàn tay của quỷ lại khai 
thác chủ đề tôn giáo mới lạ với những bí ẩn ghê rợn trong 
Kinh Thánh Khải huyền… 

Cùng đón xem chùm phim kinh dị mừng halloween để 
khám phá những bí ẩn rùng rợn… lúc 22h00 hàng ngày 
trên kênh K+ns, từ ngày 24 - 30/10. 

chÙm phim halloWEEn

Bên cạnh những bộ phim kinh dị và 
tình cảm đặc sặc, truyền hình K+ 

mang tới cho khán giả những món ăn 
mới lạ với chùm phim bí ẩn hoàng cung. 

Tác phẩm Dạ yến của điện ảnh 
Trung quốc khắc họa bi kịch của con 
người khi rơi vào vòng xoáy của quyền 
lực và tham vọng chiếm đoạt ở chốn 
thâm cung. Bộ phim điện ảnh hàn Quốc Hoàng cung u 
tối khiến khán giả càng thêm tò mò với vụ án bí ẩn của 
một cung nữ treo cổ tự tử, đằng sau là những bí mật 
kinh hoàng… Khắc họa số phận bi thảm của những con 
người thấp kém và dễ tổn thương nhất trong chốn hoàng 
cung tưởng chừng xa hoa, bộ phim đã giành giải “phim 
của năm” cho hạng mục phim nói về phụ nữ (Women in 
Film Korea awards) năm 2007 và 8 đề cử giải grand Bell 
awards, giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại golden Cin-
ematography awards 2008. Bên cạnh đó là bộ phim hành 
động hollywood Mối thù hoàng tộc lấy bối cảnh của đất 
nước Trung hoa những năm đầu thế kỷ Xiii để tạo nên 
một tác phẩm mới lạ kết hợp văn hóa Đông Tây; và dự 
án điện ảnh lớn của hàn Quốc Thần cơ tiễn với kinh phí 
sản xuất lên đến 10 tỷ won xoay quanh một thứ vũ khí 
huyền thoại trong lịch sử xứ hàn.

Chùm phim Bí ẩn hoàng cung sẽ đến với khán giả vào 
20h00 hàng ngày trên kênh K+1, từ ngày 10 - 15/10.

chÙm phim bí Ẩn hoàng cung

*Lịch phát sóng có thể thay đổi
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Khán giả hâm mộ bóng đá anh 
trên K+ lại tiếp tục được no nê với 

đại tiệc bóng đá trọn vẹn với 10 trận 
đấu/vòng và 3 trận độc quyền hay 
nhất. 

Chelsea - leicester City sẽ là trận 
chiến đáng chú ý đầu tiên trong 
tháng 10, hai nhà vô địch gần nhất 
của bóng đá anh sẽ đọ sức trong trận 
đấu đầy duyên nợ. leicester chính là 
đội bóng cuối cùng Chelsea chạm 
trán ở mùa giải họ vô địch, và chỉ một 
năm sau chính leicester cũng là đối 
thủ cuối cùng nhưng khi đó Chelsea 

là đội phải vỗ tay và đứng nhìn đối 
thủ năm trước đăng quang. Trận 
chiến này cũng là cuộc đấu trí cân 
não giữa hai chiến lược gia thuộc hai 
thế hệ của bóng đá Ý đó là Claudio 
ranieri và antonio Conte

Không những phải đối đầu với 
leicester City, thầy trò antonio Conte 
sẽ còn phải đọ sức cùng ứng viên 
hàng đầu cho danh hiệu vô địch là 
Manchester united. ngày trở lại sân 
stamford Bridge của Jose Mourinho 
sau chưa đầy một năm bị sa thải sẽ 
là sự kiện được chờ đợi nhất tháng 

10. Trận đấu đáng mong chờ này sẽ 
được phát sóng độc quyền trên K+.

Cuộc chạm trán giữa hai Quỷ 
Đỏ - Manchester united và liverpool 
sẽ làm tháng 10 càng thêm đáng 
chờ đợi. Trận derby nước anh giữa 
hai ClB giàu truyền thống nhất giải 
VĐQg sẽ là trận đấu thu hút mọi con 
mắt. hai đội bóng với mối thù truyền 
kiếp, hai chiến lược gia đại tài và đầy 
cá tính. 

ngoại hạng anh tháng 10 không 
thể bỏ lỡ. duy nhất trọn vẹn trên K+.

ngoại hạng anh tháng 10:
những trận đấu duyên nợ không thể bỏ lỡ

sỰ Kiện ThỂ Thao phÁT sóng TrỰC Tiếp
Trên CÁC Kênh K+ ThÁng 10 - 2016
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lịCH pHÁT SóNG THÁNG 10

00:02 Từ 01-23/10: ra giêng anh cưới em 
 Từ 24/10: yêu không dễ
01:00 Từ 01-08/10: hợp đồng scandal 
 Từ 09/10: Tình người xứ hoa
02:00 Mắt lụa 
03:00 nhà chung 
04:00 Từ 01 đến 24/10: hiệp sĩ giữa đời thường 
 Từ 25/10: Chiếc vòng ngọc huyết
05:00 Từ 01-03/10: dòng sông thương nhớ 
 Từ 04/10: Vết dầu loang
06:00 Từ 01-22/10: ra giêng anh cưới em 
 Từ 23/10: Vết dầu loang
07:00 Từ 01-07/10: hợp đồng scandal 

 Từ 08/10: Tình người xứ hoa
08:00 Mắt lụa 
09:00 nhà chung 
10:00 Từ 01-23/10: hiệp sĩ giữa đời thường 
 Từ 24/10: Chiếc vòng ngọc huyết
11:00 Từ 01, 02/10: dòng sông thương nhớ 
 Từ 03/10: Vết dầu loang
12:00 Từ 01-21/10: ra giêng anh cưới em 
 Từ 22/10: yêu không dễ
13:00 Từ 01 -06/10: hợp đồng scandal 
 Từ 07/10: Tình người xứ hoa
14:00 Mắt lụa 
15:00 nhà chung 
16:00 Từ 01-21/10: hiệp sĩ giữa đời thường 
 Từ 22/10: Chiếc vòng ngọc huyết
17:00 Vết dầu loang 
18:00 Từ ngày 01-21/10: ra giêng anh cưới em 
 Từ ngày 22/10: yêu không dễ
19:00 Từ 01-03/10: hợp đồng scandal 
 Từ 04/10: Tình người xứ hoa
20:00 Mắt lụa 
21:00 nhà chung 
22:00 Từ 01-21/10: hiệp sĩ giữa đời thường 
 Từ 22/10: Chiếc vòng ngọc huyết
23:00 Vết dầu loang 

Phim Chiếc vòng ngọc huyết

Phim Con nhà giàu Phim Tình người xứ hoa



Chuyện phim 
xoay quanh 

nhân vật hoàng 
Quân (Minh luân 
đóng) - con trai 
lớn của ông trùm 
giang hồ khét 
tiếng hoàng Đại. 
anh gắn bó với 
cha từ bé và khi trưởng thành trở thành cánh tay phải 
của ông nhưng chưa khi nào Minh Quân nhận được sự 
yêu thương của mẹ, bà luôn hắt hủi và ghẻ lạnh anh, 
chỉ yêu thương, chiều chuộng con trai út hoàng long.

Tuy là một tay giang hồ nhưng trong thâm tâm, 
hoàng Quân luôn mong muốn có được cuộc sống 
bình dị, sớm thoát khỏi cảnh đâm chém, sát hại lẫn 
nhau. Trong một lần em trai thua cờ bạc, mọi nợ 
nần dồn vào hoàng Quân khiến anh bị truy đuổi gắt 
gao và phải bỏ nhà đi lánh nạn. Cũng chính lần này, 
hoàng Quân tìm cách thoát ra khỏi giang hồ, tìm một 
công việc để kiếm sống.

Phim phát sóng vào lúc 18h00 từ ngày 21/10. 

yêu KhÔng dễ

Tình người xứ hoa 
là có mạch phim 

nhanh, hấp dẫn, 
chuỗi sự kiện liền 
mạch. Xung đột 
giữa các tuyến 
nhân vật là cuộc 
đấu tranh quyết liệt 

thể hiện tính cách, tâm hồn nhân hậu, dung dị của 
những người dân Đà lạt, đề cao bản lĩnh, phẩm chất 
của những cán bộ có tâm có tài với niềm tin và tuổi 
trẻ sẵn sàng vượt qua mọi gian khó để vươn lên thực 
hiện ước mơ cao đẹp. Đặc biệt, bộ phim đề cao 
nghề trồng hoa - một ngành nghề sản xuất mang lại 
hiệu quả kinh tế cao và đậm nét văn hóa của con 
người và vùng đất Đà lạt. Bảo vệ nghề, bảo vệ mảnh 
đất trồng hoa là nguyện vọng, ý chí giàu tính nhân 
văn của người dân phố núi như thông điệp mà những 
người làm phim gửi tới khán giả.

Phim phát sóng lúc 19h00 từ ngày ngày 6/10.

Tình người Xứ hoa

phim xoay quanh nhóm bạn Trang, linh, phi, lu, Tèo, 
Được cùng sống bên nhau trong một xóm trọ ng-

hèo khổ. Mỗi người đều nuôi một ước mơ được đổi 
đời để cải thiện cuộc sống. họ tình cờ tìm ra chiếc 
vòng ngọc huyết trong một ngôi mộ cổ. phi được đeo 
chiếc vòng vì anh là người tìm ra vật quý. Từ đó, cuộc 
đời của phi đã 
có những thay 
đổi kỳ lạ. nối tiếp 
sự đổi đời của 
phi, những người 
bạn của anh 
cũng tiếp tục 
vươn lên trong 
cuộc sống bằng 
những con đường đi khác nhau. Bộ phim có sự tham 
gia của nam ca sĩ phi hùng.

Phim phát sóng lúc 18h00 từ ngày 21/10.

ChiếC Vòng ngọC huyếT

Trên 40 tuổi, vợ 
chết, ông Kế hiền 

Toại quyết định cưới 
nho chỉ mới 18 tuổi 
ở bên rạch Miểu. 
nho xuất thân từ gia 
đình có ăn có mặc 
nhưng vì bị kiện tụng nên gia cảnh sa sút. Mặc dù 
không muốn lấy chồng già hơn gấp đôi tuổi mình, 
nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, nho đã chấp nhận 
bỏ mối tình đầu, làm vợ ông Toại, mong được yên 
ấm tấm thân. Khi Chí - con trai của hai người, tròn 19 
tuổi, ông Toại cưới vợ cho Chí, sau đó cất nhà cho ở 
riêng. Ông Toại dù giàu có nhất nhì ở huyện Chợ gạo, 
nhưng tínhh tình bủn xỉn, cộc cằn. Bước qua tuổi 50, 
ông Toại bị bất lực trong chuyện phòng the. Căn bệnh 
này khiến ông Toại càng cộc cằn thô lỗ hơn. Mặc dù 
bị chồng ghen bóng ghen gió nhưng nho vẫn chiều 
chồng, hết mực quán xuyến gia đình. ngoài tuổi sáu 
mươi, Kế hiền Toại sức khỏe ngày một yếu. Điều này 
khiến lê Thị nho lo lắng, sợ chồng đột ngột chết đi, 
gia tài sẽ đổ dồn về dòng lớn...

Phim phát sóng vào lúc 20h00 từ ngày 31/10.

Con nhà giàu
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06g00 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 Kpop chọn lọc
  Thứ 3 sao thế giới
  Thứ 4 Cả nhà cùng cười
  Thứ 5 sợi mì và những huyền thoại
  Thứ 6 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 14/10  amur kỳ bí
  Thứ 7 Chiếc thìa vàng
  Từ ngày 15/10 Chiếc thìa vàng 2016
  Chủ nhật Thử tài thách trí
6g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 17/10 amur kỳ bí
  Thứ 3 sợi mì và những huyền thoại
  Thứ 4 2 ngày 1 đêm
  Thứ 5 Kpop chọn lọc
  Thứ 6 sao và sự kiện
  Thứ 7 giải mã K_stars
  Chủ nhật sao thế giới
07g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   người vợ dũng cảm - hQ
08g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Khi bố biết yêu - hQ
  Từ ngày 14/10  hai lần cưới - hQ
09g00 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 - Thứ 6 Tin nóng 24h
  Thứ 7 Cả nhà cùng cười 
  Chủ nhật Thử tài thách trí
09g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 sao âm nhạc
  Thứ 3 Cả nhà cùng cười
  Thứ 4 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 12/10 amur kỳ bí
  Thứ 5 Chiếc thìa vàng
  Từ ngày 13/10 Chiếc thìa vàng 2016
  Thứ 6 sợi mì và những huyền thoại
  Thứ 7 sao thế giới
  Chủ nhật sao và sự kiện
10g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   người chồng hai mặt - hQ
  Từ ngày 29/10 hai người mẹ - hQ
11g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Tình yêu vô hình - philippines
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7 Thử tài thách trí
  Chủ nhật sao âm nhạc
11g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 7 2 ngày 1 đêm
  Chủ nhật Kpop chọn lọc
12g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Vua khách sạn - hQ
  Từ ngày 26/10 Kẻ thế mạng - hQ
13g00  phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 giấc mơ Đế vương - hQ
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7 ironman - Chinh phục thử thách
  Từ ngày 8/10 sao âm nhạc
  Chủ nhật Thử tài thách trí
13g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 7 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 15/10 amur kỳ bí
  Chủ nhật sợi mì và những huyền thoại
14g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Khi bố biết yêu - hQ
  Từ ngày 13/10 hai lần cưới - hQ
15g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Tình yêu vô hình - philippines
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7  Cả nhà cùng cười 
  Chủ nhật 2 ngày 1 đêm
15g30  Chương trình giải trí  
  Thứ 7 sợi mì và những huyền thoại
  Chủ nhật Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 16/10 amur kỳ bí

15g45 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 Thử tài thách trí
  Thứ 3 Kpop chọn loc
  Thứ 4 Cả nhà cùng cười 
  Thứ 5 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 13/10 amur kỳ bí
  Thứ 6 Chiếc thìa vàng
  Từ ngày 14/10 Chiếc thìa vàng 2016
  Thứ 7 sao thế giới
  Chủ nhật sao âm nhạc
16g15 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 sao thế giới
  Thứ 3 2 ngày 1 đêm
  Thứ 4 sao và sự kiện
  Thứ 5 sao âm nhạc
  Thứ 6 giải mã K_stars
16g45  phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 anamika - linh hồn tội lỗi - ấn Độ
  Thứ bảy Kỳ phùng địch thủ
  Chủ nhật Kỳ tài thách đấu
17g30 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật người vợ dũng cảm - hQ
18g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 - Thứ 6 Tin nóng 24h
  Thứ 7 sao và sự kiện
  Chủ nhật sao thế giới
18g45 Chương trình giải trí  
  Thứ 7 - Chủ nhật Cả nhà cùng cười 
19g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật người chồng hai mặt - hQ
  Từ ngày 28/10 hai người mẹ - hQ
20g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Trái tim trong sáng - hQ
21g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Thần thám kỳ tài - TQ
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7 Kỳ phùng địch thủ
  Chủ nhật Kỳ tài thách đấu
22g00 phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 giấc mơ Đế vương - hQ
22g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 7 sao và sự kiện
  Chủ nhật giải mã K_stars
23g00 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 - Thứ 6 Tin nóng 24h
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7 sao âm nhạc
23g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 sao và sự kiện
  Thứ 3 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  Từ ngày 11/10 amur kỳ bí
  Thứ 4 Thử tài thách trí
  Thứ 5 sợi mì và những huyền thoại
  Thứ 6 Kpop chọn loc
  Chủ nhật  sao thế giới
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Phim Anamika - Linh hồn tội lỗi
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Vốn tính nghịch ngợm, ham 
chơi, nên dù bị ngăn cản, 

Địch nhân Kiệt vẫn lén lút theo 
cha đến Trường an. Tại đây, nhân 
Kiệt chạm trán với Vương nguyên 
phương, chàng công tử hào hoa, 
một trong “tứ thiếu” chốn kinh 
thành. lần song hành đầu tiên, bộ 
đôi vô tình vướng vào vụ án giết người liên hoàn ở chùa Cảm 
nghiệp và phối hợp ăn ý cùng nhau vạch trần hung thủ, lập được 
công lớn trước hoàng đế lý Trị và Minh Không sư thái (pháp danh 
của Võ Mị nương lúc xuất gia). sau vụ án, mặc dù tính cách khác 
biệt, một sôi nổi, hiếu động, một điềm tĩnh, lịch lãm nhưng nhân 
Kiệt và nguyên phương lại dần dần trở thành bằng hữu thân thiết. 

Khi nhân Kiệt trở về kinh thành, những án mạng bí ẩn liên tục 
xảy ra, gắn liền với âm mưu tạo phản mà người bị nghi ngờ nhiều 
nhất chính là phụ thân. Với tài trí của mình, nhân Kiệt sẽ làm gì để 
tìm ra chân tướng, lấy lại thanh danh cho nhà họ Địch?

phát sóng 21g00, thứ hai đến thứ sáu, từ 16/9.

ThẦn ThÁM KỲ Tài

Trẻ tuổi, lịch lãm và là giám đốc 
khách sạn 7 sao đẳng cấp quốc 

tế, thế nhưng trong tim Cha Jae 
Wan lại tràn ngập sự cô độc, nghi 
ngờ. Một mặt anh chịu mặc cảm 
về việc lỡ tay giết người khi còn 

nhỏ, và sống trong sự điều khiển của lee Jong goo - ân nhân, 
đồng thời cũng là người nắm giữ bí mật quá khứ của mình - mặt 
khác lại dằn vặt giữa tình thương, lòng thù hận với chủ tịch ah, 
người cha mà anh nghĩ rằng đã bỏ rơi mình 30 năm trước.

Khi Jae Wan vẫn đang thận trọng từng bước thực hiện kế 
hoạch nuốt trọn khách sạn CiEl để trả thù, thì cái chết bất ngờ 
của chủ tịch ah nhanh chóng khiến CiEl đứng trước nguy cơ 
khủng hoảng. ngay sau đó, người thừa kế hợp pháp duy nhất là 
ah Mo ne từ nước ngoài trở về giành quyền quản lí, khiến nội bộ 
CiEl càng thêm rối loạn. Cuộc chạm trán với những mâu thuẫn 
ban đầu dần chuyển thành tình yêu sâu sắc, khi Jae Wan năm lần 
bảy lượt bảo vệ Mo ne trước hàng loạt tai nạn gây ra bởi thế lực 
bí ẩn. sau khoảng thời gian rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng mối tình 
của cặp đôi cũng có khởi đầu tốt đẹp khi Jae Wan phát hiện mình 
vốn không phải là con trai chủ tịch ah không có quan hệ huyết 
thống với Mo ne. 

phim phát sóng lúc 12g hàng ngày.

Vua KhÁCh sạn

TrÁi TiM 
Trong sÁng

Thất lạc từ lúc 5 tuổi do sơ suất của mẹ 
ruột, Eun Bi đã đánh mất trí nhớ khi bị 

mẹ của Min Jung đụng phải. Để che giấu 
tội lỗi, mẹ Min Jung đã nhận Eun Bi làm 
con và đặt cho cô tên mới là Bo ri. Từ 
đó, Min Jung và Bo ri lớn lên bên nhau 
nhưng tính cách vô cùng khác biệt. nhờ 
ăn cắp ý tưởng vẽ tranh của cô em nuôi, 
Min Jung nhanh chóng nhận được sự chú 
ý khi tham dự cuộc thi do bố mẹ ruột Bo 
ri tổ chức để tìm lại con gái thất lạc. Min 
Jung đã nói dối mình là trẻ mồ côi để lừa 
gạt lòng thương cảm và được bố mẹ Bo 
ri tài trợ lên seoul ăn học. 

15 năm sau, hai cô gái lần nữa chạm 
mặt nhau khi cùng theo đuổi nghề may 
hanbok. Cả hai đối đầu trong cuộc thi 
may cho một nữ minh tinh, song Min Jung 
đã dùng thủ đoạn để chiến thắng Bo ri. 
Cũng trong dịp đó, cô được một công tử 
nhà giàu để ý và tài trợ đi du học. 

5 năm sau, Min Jung và Bo ri đầu quân 
cho hãng may trứ danh của gia đình bà 
in hwa, Đúng lúc mọi mưu đồ của Min 
Jung tưởng chừng đã thành công thì cô 
bất ngờ phát hiện thân thế thật sự của 
Bo ri. Không muốn đánh mất vị trí hiện 
tại, Min Jung bày trăm mưu nghìn kế để 
hạ bệ Bo ri, li gián tình mẫu tử giữa Bo ri 
và mẹ ruột, thậm chí che giấu mọi chứng 
cớ về danh phận của em nuôi… 

phim phát sóng lúc 20g hàng ngày.
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0h00 Bậc thầy pháp thuật - hQ
1h00 dấu thập vàng - hQ
2h00 Kiếm và hoa - hQ
3h00 Bậc thầy pháp thuật - hQ
4h00 hai người mẹ - hQ
5h00 nhà mình có biến - hQ
6h00 Kiếm và hoa - hQ
7h00 Bậc thầy pháp thuật - hQ
8h00 hai người mẹ - hQ
9h00 dấu thập vàng - hQ
10h00 Bậc thầy pháp thuật - hQ
11h00 nhà mình có biến - hQ
12h00 hai người mẹ - hQ
13h00 dấu thập vàng - hQ
14h00 giới hạn sinh tử - hQ
15h00 Kiếm và hoa - hQ
16h00 dấu thập vàng - hQ
17h00 nhà mình có biến - hQ
18h00 Kiếm và hoa - hQ
19h00 Bậc thầy pháp thuật - hQ
20h00 nhà mình có biến - hQ
21h00 dấu thập vàng - hQ
22h00 hai người mẹ - hQ
23h00 ảo mộng - philippines (C
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Phim Cưới lại đi anh

Phim Nhà mình 
có biến
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Quen biết từ thuở còn là sinh 
viên, tình yêu giữa Cha 

Jung Woo và na ae ra nhanh 
chóng tiến đến hôn nhân. Thế 
nhưng, cuộc sống vợ chồng lại 
không hạnh phúc như họ mong 
đợi, nhất là khi Jung Woo rời ghế 
công chức và liên tiếp thất bại 
trong việc kinh doanh riêng. 
gánh nặng tài chính bắt đầu đổ 
dồn lên vai ae ra. Chẳng những 
phải tự bươn chải với đủ ngành 
nghề kiếm kế sinh nhai, mà áp 
lực trụ cột cùng bao biến cố 
trong cảnh nghèo khó khiến ae 
ra không thể chịu đựng sau bốn 
năm dài chung sống. Cô nén 
nước mắt li hôn không nhận bồi 
thường, bất chấp cả sự níu kéo 
đau khổ từ phía Jung Woo.

Ba năm sau chia tay, trong 
khi ae ra vẫn đang vật lộn với 
những khoản nợ cũ thì Jung 
Woo đã vững vàng trên cương vị 
giám đốc của một công ty phần 
mềm. uất ức khi thấy chồng cũ 
thành đạt và giàu có, ae ra lên 
kế hoạch “tán đổ” anh lần nữa. 
song éo le thay, Jung Woo cho 
rằng vợ cũ vì tiền mà muốn quay 
lại nên cũng quyết định “tuyên 
chiến”. những tình huống tréo 
ngoe liên tục xảy đến, đẩy anh 
chồng tự cao và cô vợ tinh quái 
vào hàng loạt tình huống dở 
khóc dở cười…

phát sóng 18g00 hàng ngày, 
từ 02/10/2016.

CưỚi lại Đi anh! Bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ chàng 
trai lạ mặt sameer, shikha càng hoang 

mang hơn khi biết có kẻ đã mạo danh cô, 
lập nên tài khoản trực tuyến nhằm làm 
quen đàn ông trên mạng. sau khi hóa giải 
hiểu lầm, sameer dù có phần thất vọng 
song vẫn không ngừng quan tâm đến shikha. Đặc biệt, anh còn liên tục 
bảo vệ cô trong khoảng thời gian shikha bị kẻ lạ mặt theo dõi. sự chu 
đáo, ấm áp từ phía sameer dần khiến shikha cảm động. Từ đó, tình yêu 
giữa họ nảy nở, mở ra đám cưới hạnh phúc và mang đến kết quả ngọt 
ngào là đứa con trai kháu khỉnh.

Thế nhưng, đó cũng là lúc cuộc đời shikha rơi vào ác mộng. sameer 
bắt đầu lộ rõ mặt thật, luôn âm thầm tìm cách sát hại shikha. sau nhiều 
lần ra tay không thành, hắn quyết định thẳng thừng hạ thủ bằng cách 
đẩy shikha xuống vực, cướp đứa con rồi cao chạy xa bay. shikha không 
chết, cô đau đớn trở về đòi con nhưng không tài nào tìm được sameer. 
Trong lúc hoang mang, shikha bất chợt gặp lại neeraj - kẻ theo dõi cô 
lúc trước và biết được sự thật khủng khiếp về chồng mình. Đau đớn vì bị 
hãm hại, shikha quyết tâm trả thù dưới sự giúp đỡ của neeraj. samaira 
bắt đầu tiếp cận và quyến rũ aditya, mở đầu cho cuộc đối đầu gay cấn 
nhằm lật mặt kẻ thủ ác…

phát sóng 12g00 hàng ngày, từ 20/10/2016.

Mối ThÙ KhÔng phai

Xuất thân nghèo khó, từ nhỏ, 
Choi Joon gi đã tự hứa với 

lòng phải trở nên giàu có để 
trả đũa những kẻ lắm tiền từng 
chà đạp gia đình mình. Với trí 
thông minh hơn người, tính 
cách nhạy bén, khả năng nắm 
bắt thời cơ cộng thêm sự toan 

tính kĩ lưỡng trên mỗi đường đi nước bước, Joon gi nhanh chóng trở 
thành quản lí của một siêu thị nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn thân của 
giám đốc yoo Chang soo - một cậu ấm xuất thân từ danh gia vọng tộc. 
anh được Chang soo xem như anh em tốt, người cộng sự tuyệt vời, vượt 
qua khoảng cách giàu nghèo, địa vị xã hội.

dưới sự ủy thác của Chang soo, Joon gi đến tiếp nhận quầy thực 
phẩm siêu thị nơi Jang yoon ha làm việc. những biến cố tình cờ khiến 
Joon gi nhận ra yoon ha là tiểu thư gia đình tài phiệt nổi tiếng. Kể từ đó, 
anh bắt đầu lên kế hoạch chinh phục trái tim ngây thơ thuần khiết của 
yoon ha để phục vụ cho tham vọng sang giàu đã ấp ủ từ lâu.

phát sóng 20g00, từ 16/10.

yêu Trong Toan Tính
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5:00 Chuggington
5:30 Timmy Time
6:00 sofia the First
6:30 The little Mermaid
7:00 hi-5
7:30 Captain Jake and   
 the never land pirates
8:00 Miles From Tomorrowland
8:30 The lion guard
9:00 sofia the First
9:30 doc Mcstuffins
10:00 Kate & Mim-Mim
10:30 sheriff Callie’s Wild West
11:00 My Friends Tigger & pooh
11:30 The Furchester hotel
12:00 pJ Masks
12:30 Captain Jake and   
 the never land pirates
13:00 hi-5
13:30 Kate & Mim-Mim
14:00 sofia the First
14:30 goldie & Bear
15:00 sheriff Callie’s Wild West
15:30 doc Mcstuffins
16:00 The lion guard
16:30 Miles From Tomorrowland
17:00 hi-5
17:30 sofia the First
18:00 Mickey Mouse Clubhouse
18:30 Captain Jake and   
 the never land pirates
19:00 doc Mcstuffins
19:30 hi-5
20:00 sheriff Callie’s Wild West
20:30 goldie & Bear
21:00 Chuggington
21:30 Bananas in pyjamas
22:00 higglytown heroes
22:30 Elmo’s World
23:00 Mickey Mouse Clubhouse
23:25 doc Mcstuffins (1 part)
23:35 Jungle Junction
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những hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra bên trong nhà của 
nhà văn r.l. stine đã khiến cậu bé hàng  

xóm - Zach Cooper tò mò và nghi ngại. lo sợ cô bé 
hannah gặp phải nguy hiểm khi ở chung với người cha kì 
dị, Zach cùng bạn đã đột nhập vào nhà r.l. stine. Trong 
lúc truy tìm bằng chứng bên trong căn nhà, Zach phát 
hiện một cuốn sách 
duy nhất đã được khóa 
kín. Táy máy và hiếu kì, 
Zach mở khóa cuốn 
sách và thả toàn bộ 
những quái vật đang bị 
nhốt bên trong. Cuộc 
chiến giữa tác giả của 
bộ truyện - r.l. stine 
và những quái vật do 
chính ông tạo ra  
bắt đầu.

Phát sóng: 21h thứ 
Bảy, ngày 29/10.

Được chuyển thể từ phim truyền hình ăn khách ở 
thập niên 1960, phim là câu chuyện về sự hợp tác 

bất đắc dĩ giữa Chính phủ Mỹ và liên Xô (cũ) để ngăn 
chặn một âm mưu khủng bố bằng loại vũ khí nguyên 
tử, đặc biệt trong những ngày tháng căng thẳng nhất 
của Chiến tranh 
lạnh. Đại diện cho 
hai cường quốc là 
napoleon solo tới từ 
Cia và illya Kuryakin 
tới từ KgB. gạt bỏ thù 
hằn sang một bên, 
họ buộc phải bắt tay 
thực hiện sứ mệnh 
quan trọng này. Manh 
mối duy nhất mà hai 
điệp viên có được là 
cô con gái của nhà 
khoa học người Đức 
vừa biến mất một 
cách bí ẩn. Đó cũng 
là chìa khóa giúp 
họ xâm nhập vào tổ 
chức tội phạm. 

Phát sóng: 21h thứ 
Bảy, ngày 8/10.

Bộ phim là 
câu chuyện 

kể về những 
trải nghiệm kinh 
hoàng của hai 
chị em Becca 
và Tyler trong 
chuyến viếng 
thăm ông bà 
ở vùng nông 
thôn bang 
pennsylvania. 
Mục đích ban 
đầu là hàn gắn 
mối quan hệ 
giữa ông bà với 
mẹ của mình, 
nhưng Becca và 
Tyler đã lường 
trước những 
điều xảy ra tại 
đây. Chúng  
phát hiện ra 

những điều vô cùng kì quái về ông bà của mình, nhất 
là vào ban đêm, và nhận thấy rằng cơ hội để có thể 
quay trở về với người mẹ thân yêu mỗi ngày một ít đi...

Phát sóng: 21h thứ Bảy, ngày 1/10.

nhắc đến 
steve Jobs, ít 

ai không biết đến 
những công trình 
và thành tựu cuộc 
đời của nhà sáng 
lập apple. Ông là 
con người của sự 
khác biệt, được 
hàng triệu người 
mến mộ trên khắp 
thế giới đón nhận 
bởi những sáng 
tạo không ngừng 
nghỉ cùng triết 
lí sống sâu sắc. 
Trong số đó, bài 
phát biểu dành 
cho các sinh viên 
sắp tốt nghiệp 
cùng câu nói “hãy 
cứ khát khao, hãy 

cứ dại khờ” đã trở thành ngọn lửa thắp nên niềm đam 
mê cống hiến của rất nhiều người trẻ trên thế giới. Mặc 
dù đã có nhiều cuốn sách viết về ông, nhưng nổi bật 
nhất vẫn là tác phẩm do chính steve mở lời tới nhà 
văn Walter issacson. Và tác phẩm chuyển thể từ cuốn 
sách này đã được hãng universal ra mắt dưới bộ phim 
mang tên sTEVE JoBs.

Phát sóng: 21h thứ Bảy, ngày 15/10.

thE Visit
(tạm dịch: chuyến thăm)

goosEbumps
(tạm dịch: câu chuyện lúc nửa đêm)

thE man From u.n.c.l.E
(tạm dịch: tổ chức bóng đêm)

stEVE Jobs
(tạm dịch: cuộc đời steve Jobs) 
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lịCH pHÁT SóNG THÁNG 10

 
 
 
 
 
 
 

ngày 01/10
08:00 ThE FooT FisT Way -  
 CoMEdy
09:25 ThE iMiTaTion gaME -  
 draMa
11:20 sTop-loss - draMa
13:10 JupiTEr asCEnding -  
 aCTion-adVEnTurE
15:20 sTardusT - roManCE
17:30 paddingTon - FaMily
19:05 run all nighT -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 piTCh pErFECT 2 -   
 CoMEdy
22:55 CriMson pEaK -   
 horror-ThrillEr

ngày 02/10

16:00 an aMEriCan girl:  
 graCE sTirs up   
 suCCEss - FaMily
17:40 ThE lasT oF   
 roBin hood - draMa
19:10 ThE MuMMy: ToMB oF  
 ThE dragon   
 EMpEror - aCTion-  
 adVEnTurE
21:00 WEsTWorld s101 -   
 draMa
22:30 insidious: ChapTEr 3 -  
 horror-ThrillEr

ngày 03/10

13:30 ThE MuMMy: ToMB oF  
 ThE dragon   
 EMpEror - aCTion-  
 adVEnTurE
15:20 all ThE prETTy   
 horsEs - draMa
17:20 101 dalMaTians -   
 FaMily
19:05 sTEp up all in  -   
 draMa
21:00 ThE VisiT -    
 horror-ThrillEr
22:40 sErEna - draMa

ngày 04/10

13:50 ThE grand   
 sEduCTion - CoMEdy
15:40 WElCoME hoME   
 rosCoE JEnKins -   
 CoMEdy
17:30 anniE (2014) -   
 CoMEdy

19:30 VanTagE poinT -   
 draMa
21:00 ThE agE oF   
 adalinE  - draMa
23:00 WEsTWorld s101 -   
 draMa

ngày 05/10

17:05 hollyWood   
 on sET 669 - spECial
17:35 CharliE Wilson’s   
War - draMa
19:15 aBouT a Boy -   
 CoMEdy
21:00 nEEd For spEEd -   
 aCTion-adVEnTurE
23:10 rEVoluTionary   
 road - draMa

ngày 06/10

16:00 rEVoluTionary   
 road - draMa
17:55 FlushEd aWay -   
 FaMily
19:20 rEd riding hood   
 (2011) - horror-  
 ThrillEr
21:00 TErMinaTor gEnisys -  
 aCTion-adVEnTurE
23:00 halFWorlds s101 -  
 horror-ThrillEr
23:30 halFWorlds s102 -  
 horror-ThrillEr

ngày 07/10

14:00 ThE sisTErhood oF  
 ThE TraVEling panTs -  
 CoMEdy
15:55 ThE sisTErhood oF  
 ThE TraVEling   
 panTs 2 - CoMEdy
17:55 JournEy To ThE   
 CEnTEr oF ThE EarTh  
 (2008) - aCTion-  
 adVEnTurE
19:30 ThE VaTiCan TapEs  -  
 horror-ThrillEr
21:00 ThE Man FroM   
 u.n.C.l.E. -    
 aCTion-adVEnTurE
23:00 ouiJa -    
 horror-ThrillEr

ngày 08/10

07:25 ThE poWErpuFF   

 girls MoViE - FaMily
12:20 VanTagE poinT -   
 draMa
13:50 ThE Man FroM   
 u.n.C.l.E. - aCTion-  
 adVEnTurE
15:45 sTEp up all in  - draMa
17:35 ThE Blind sidE - draMa
19:45 Furious 7 -   
 aCTion-adVEnTurE
22:00 VaCaTion - CoMEdy
23:35 ThE VisiT -    
 horror-ThrillEr

ngày 09/10

16:45 ThE ThEory oF   
 EVEryThing - draMa
18:50 Mission: iMpossiBlE  
 roguE naTion -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 WEsTWorld s102 -   
 draMa
22:00 diVorCE s101:   
 piloT - CoMEdy
22:30 insECurE s1 01:   
 insECurE as F**K -   
 CoMEdy
23:00 TruMBo (2015)  -   
 draMa

ngày 10/10

16:45 hollyWood on sET  
 670 - spECial
17:10 TruMBo (2015)  -   
 draMa
19:15 sEVEnTh son -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 ThE Man FroM   
 u.n.C.l.E. -    
 aCTion-adVEnTurE
23:00 TEd 2 - CoMEdy

ngày 11/10

10:20 disTurBia -   
 horror-ThrillEr
17:15 MaMMa Mia! -   
 CoMEdy
19:05 ThE goldEn CoMpass  
 - FaMily
21:00 run all nighT -   
 aCTion-adVEnTurE
22:55 WEsTWorld s102 -   
 draMa
23:55 VaCaTion - CoMEdy

ngày 12/10

16:30 ThE loVEly   
 BonEs - draMa
18:45 sTraighT ouTTa   
 CoMpTon - draMa
21:00 ThE ring -    
 horror-ThrillEr
22:55 diVorCE s101:   
 piloT - CoMEdy
23:25 insECurE s1 01:   
 insECurE as F**K -   
 CoMEdy

ngày 13/10

17:20 JaMEs and ThE gianT  
 pEaCh - FaMily
18:40 BaTMan BEgins -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 Fury - aCTion-  
 adVEnTurE
23:15 halFWorlds s103 -  
 horror-ThrillEr
23:45 halFWorlds s104 -  
 horror-ThrillEr

ngày 14/10

11:20 BaTMan BEgins -   
 aCTion-adVEnTurE
13:40 Fury - aCTion-  
 adVEnTurE
15:55 KindErgarTEn Cop -  
 aCTion-adVEnTurE
17:45 shrEK ThE Third -   
 FaMily
19:20 JurassiC parK iii -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 sTEVE JoBs - draMa
23:00 BlaCK sEa -   
 aCTion-adVEnTurE

ngày 15/10

15:20 JurassiC parK iii -   
 aCTion-adVEnTurE
16:55 sTEVE JoBs - draMa
19:00 ThE Man FroM   
 u.n.C.l.E. -    
 aCTion-adVEnTurE
21:00 unBroKEn - draMa
23:15 ThE ToWn - draMa

ngày 16/10

15:20 CEllular -   
 aCTion-adVEnTurE
16:55 BaBy MaMa - CoMEdy
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18:30 ThE darK KnighT -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 WEsTWorld s103 -   
 draMa
22:00 diVorCE s102: nEXT  
 day - CoMEdy
22:30 insECurE s1 02: MEssy  
 as F**K - CoMEdy
23:00 sEVEnTh son -   
 aCTion-adVEnTurE

ngày 17/10

17:20 hollyWood on   
 sET 671 - spECial
17:50 i loVE you, Man -   
 CoMEdy
19:30 ouiJa -    
 horror-ThrillEr
21:00 sTEVE JoBs - draMa
23:00 rEign oF FirE -   
 aCTion-adVEnTurE

ngày 18/10

17:05 101 dalMaTians -   
 FaMily
18:50 shooTEr -    
 aCTion-adVEnTurE
21:00 TruMBo (2015)  -   
 draMa
23:05 WEsTWorld s103 -   
 draMa

ngày 19/10

17:20 ThE MarC pEasE   
 EXpEriEnCE - CoMEdy
18:45 unBroKEn - draMa
21:00 ThE MuMMy: ToMB   
 oF ThE dragon   
 EMpEror - aCTion-  
 adVEnTurE
22:55 diVorCE s102:   
 nEXT day - CoMEdy
23:25 insECurE s1 02: MEssy  
 as F**K - CoMEdy
23:55 inhErEnT ViCE -   
 CoMEdy

ngày 20/10

17:35 shaun ThE shEEp   
 MoViE - FaMily
19:05 ThE agE oF adalinE  -  
 draMa
21:00 piXEls - CoMEdy
22:50 halFWorlds s105 -  

 horror-ThrillEr
23:20 halFWorlds s106 -  
 horror-ThrillEr
23:55 ThE Man FroM   
 u.n.C.l.E. -    
 aCTion-adVEnTurE

ngày 21/10

17:10 ThE ThEory oF   
 EVEryThing - draMa
19:15 sEVEnTh son -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 paranorMal   
 aCTiViTy: ThE ghosT  
 diMEnsion -   
 horror-ThrillEr
22:30 BaTMan BEgins -   
 aCTion-adVEnTurE

ngày 22/10

13:40 sEVEnTh son -   
 aCTion-adVEnTurE
15:25 anniE (2014) - CoMEdy
17:25 shrEK ThE Third -   
 FaMily
19:00 sTEVE JoBs - draMa
21:00 san andrEas -   
 aCTion-adVEnTurE
22:55 rEd riding hood   
 (2011) - horror-ThrillEr

ngày 23/10

19:00 san andrEas -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 WEsTWorld s104 -   
 draMa
22:00 diVorCE s103:   
 CounsEling - CoMEdy
22:30 insECurE s1 03: raCisT  
 as F**K - CoMEdy
23:00 ThE Curious CasE oF  
 BEnJaMin BuTTon -  
 draMa

ngày 24/10

14:50 WElCoME hoME   
 rosCoE JEnKins -   
 CoMEdy
16:45 ThE Curious CasE   
 oF BEnJaMin BuTTon -  
 draMa
19:30 JournEy To ThE   
 CEnTEr oF ThE EarTh  
 (2008) - aCTion-  

 adVEnTurE
21:00 paranorMal   
 aCTiViTy: ThE ghosT  
 diMEnsion - horror- 
 ThrillEr
22:30 ThE ToWn - draMa

ngày 25/10

15:50 JournEy To ThE   
 CEnTEr oF ThE EarTh  
 (2008) - aCTion-  
 adVEnTurE
17:25 sTardusT - roManCE
19:30 ThE darK KnighT -   
 aCTion-adVEnTurE
22:00 TEd 2 - CoMEdy
23:50 WEsTWorld s104 -   
 draMa

ngày 26/10

17:20 KindErgarTEn Cop -  
 aCTion-adVEnTurE
19:10 BlaCK sEa -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 ThE goldEn   
 CoMpass - FaMily
22:55 diVorCE s103:   
 CounsEling - CoMEdy
23:25 insECurE s1 03: raCisT  
 as F**K - CoMEdy
23:55 ThE galloWs -   
 horror-ThrillEr

ngày 27/10

17:10 hairspray - CoMEdy
19:05 piTCh pErFECT 2 -   
 CoMEdy
21:00 insidious: ChapTEr 3 -  
 horror-ThrillEr
22:40 halFWorlds s107 -  
 horror-ThrillEr
23:10 halFWorlds s108 -  
 horror-ThrillEr
23:50 sTEVE JoBs - draMa

ngày 28/10

13:40 piTCh pErFECT 2 -   
 CoMEdy
15:35 101 dalMaTians -   
 FaMily
17:20 sTEVE JoBs - draMa
19:25 MalEFiCEnT - FaMily
21:00 goosEBuMps - FaMily
22:50 ThE ring -    

 horror-ThrillEr

ngày 29/10

14:10 goosEBuMps - FaMily
15:50 hollyWood on   
 sET 672 - spECial
16:20 MaMMa Mia! -   
 CoMEdy
18:10 paddingTon - FaMily
19:45 Fury -    
 aCTion-adVEnTurE
22:00 sCouTs guidE To   
 ThE ZoMBiE   
 apoCalypsE -   
 horror-ThrillEr
23:35 sTraighT ouTTa   
 CoMpTon - draMa

ngày 30/10

17:35 drillBiT Taylor -   
 CoMEdy
19:15 rEign oF FirE -   
 aCTion-adVEnTurE
21:00 WEsTWorld s105 -   
 draMa
22:00 diVorCE s104:   
 MEdiaTion - CoMEdy
22:30 insECurE s1 04:   
 ThirsTy as F**K -   
 CoMEdy
23:00 paranorMal   
 aCTiViTy: ThE ghosT  
 diMEnsion - horror- 
 ThrillEr

ngày 31/10

15:30 ThE sisTErhood oF  
 ThE TraVEling panTs 2 -  
 CoMEdy
17:35 drillBiT Taylor -  
  CoMEdy
19:15 rEign oF FirE -   
 aCTion
21:00 WEsTWorld s105 -   
 draMa
22:00 diVorCE s104:   
 MEdiaTion - CoMEday
22:30 insECurE s1 04:   
 ThirsTy as F**K -   
 CoMEdy
23:00 paranorMal aCTiViTy:  
 ThE ghosT diMEnsion -  
 horror
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ngày 1/10

08:30 Bill & TEd’s EXCEllEnT  

 adVEnTurE: comedy

12:45 sMoKin’ aCEs 2: assassins’  

 Ball: action-adventure

18:05 BaTMan & roBin:  

 action-adventure

20:35 ThE lXd: ThE uprising BEgins:  

 action-adventure

22:00 Quarry s104: sEldoM  

 rEaliZEd: action-adventure

23:00 sCrEaMErs: ThE hunTing:   

 action-adventure

ngày 2/10

06:00 a FighTing Man:  

 action-adventure

10:45 noVEMBEr Man:  

 action-adventure

12:30 sTar runnErs: sci-fi

18:40 dEFEndor: action-adventure

20:20 CradlE 2 ThE graVE:  

 action-adventure

22:00 laKE plaCid 3:  

 action-adventure

23:30 EddiE Murphy raW: special

ngày 3/10

06:00 CraCKErs: comedy

09:05 lady in ThE WaTEr : horror-thriller

12:45 i spy: comedy

17:20 JusTiCE lEaguE: dooM : family

18:35 naTional laMpoon’s  

 VaCaTion: comedy

20:10 duMB and duMBEr To :  

| comedy

22:00 BraM sToKEr’s draCula:   

 horror-thriller

ngày 4/10

06:05 dEliVEry Man: comedy

12:50 duMB and duMBEr To :  

 comedy

17:15 dragnET: comedy

19:00 MuTanT World:  

 action-adventure

20:20 MorTal KoMBaT:  

 action-adventure

22:00 ThE aTTiCus insTiTuTE:  

 horror-thriller

23:25 sCarFaCE: action-adventure

ngày 5/10

06:00 naTional laMpoon’s  

 VaCaTion: comedy

11:55 MorTal KoMBaT:  

 action-adventure

15:45 BaTMan unliMiTEd:  

 aniMal insTinCTs: family

17:05 BaTMan Vs. roBin: family

18:25 all ThE King’s MEn (2006):  

 drama

20:35 snaKEhEad sWaMp: sci-fi

22:00 CriTTErs: horror-thriller

ngày 6/10

06:00 JEssE sTonE: losT in paradisE:  

 drama

07:25 ThE Juror: drama

11:30 snaKEhEad sWaMp: sci-fi

18:35 ThE nET: drama

20:35 passEngEr 57:  

 action-adventure

22:00 ThE dorM: horror-thriller

23:20 darKMan: action-adventure

ngày 7/10

06:30 dEaTh Wish 3: action-adventure

08:05 rEpEnTanCE: horror-thriller

16:00 BaTMan unliMiTEd: MonsTEr  

 MayhEM: family

18:40 CraCKErs: comedy

20:15 drop ZonE: horror-thriller

22:00 dEliVEr us FroM EVil:  

 horror-thriller

ngày 8/10

06:00 aMEriCan FlyErs: drama

14:25 poliCE aCadEMy: comedy

17:55 drop ZonE: horror-thriller

20:05 Thor: ThE darK World:  

 action-adventure

22:00 Quarry s105: horla:  

 action-adventure

23:00 BoogEyMan: horror-thriller

ngày 9/10

06:00 sTar TrEK V ThE Final FronTiEr:  

 sci-fi

07:50 hoWard ThE duCK: comedy

12:00 ThE sCorpion King 4: QuEsT  

 For poWEr: action-adventure

18:20 dragnET: comedy

20:05 u-571: action-adventure

22:00 Friday ThE 13Th: horror-thriller

23:35 John WiCK : action-adventure

ngày 10/10

06:00 ThE CraFT: horror-thriller

12:10 dragnET: comedy

18:45 WaynE’s World 2: comedy

20:20 MosT WanTEd:  

 action-adventure

22:00 dEEp in ThE darKnEss:  

 horror-thriller

23:45 Quarry s105: horla:  

 action-adventure

ngày 11/10

06:00 WaynE’s World 2: comedy

12:30 MosT WanTEd:  

 action-adventure

17:05 naTional laMpoon’s  

 VaCaTion: comedy

18:45 aliEn siEgE: sci-fi

20:15 MisConduCT: horror-thriller

23:45 2 days in ThE VallEy: comedy

ngày 12/10

06:00 BraddoCK: Missing in  

 aCTion iii: action-adventure

12:45 aliEn siEgE: sci-fi

17:05 JusTiCE lEaguE: ThronE oF  

 aTlanTis: family

18:25 2 days in ThE VallEy: comedy

20:05 CoMing To aMEriCa: comedy

22:00 TrEMors 5: BloodlinEs:  

 action-adventure

23:40 Quarry s105: horla:  

 action-adventure

ngày 13/10

06:00 ThE Fog (2005): horror-thriller

09:45 dEliVEry Man: comedy

16:00 JusTiCE lEaguE: ThronE oF  

 aTlanTis: family

17:15 CoMing To aMEriCa: comedy

19:10 MuTanT World:  

 action-adventure

20:30 rEd: WErEWolF hunTEr:  

 horror-thriller

22:00 psyCho ii: horror-thriller

23:55 ThE Man WiTh ThE iron FisTs 2:  

 action-adventure

ngày 14/10

06:00 naTional laMpoon’s  

 EuropEan VaCaTion: comedy

07:35 aMEriCan gigolo: drama

09:25 FirEWalKEr: action-adventure

12:35 psyCho ii: horror-thriller

19:00 sTar runnErs: sci-fi

20:25 FirsT Blood: action-adventure

22:00 ThE TEXas ChainsaW  

 MassaCrE: ThE BEginning:  

 horror-thriller

23:25 TransForMErs: agE oF  

 EXTinCTion: action-adventure

ngày 15/10

06:00 ThE BuTTErFly EFFECT: drama

11:00 TransForMErs: agE oF  

 EXTinCTion: action-adventure

17:25 inTo ThE Wild: action-adventure

20:15 ThinK liKE a Man Too: comedy

22:00 Quarry s106: his dEEds WErE  

 sCaTTErEd: action-adventure

23:00 laKE plaCid 3:  

 action-adventure

ngày 16/10

06:35 ThE ManChurian CandidaTE:  

 drama

16:00 all ThE King’s MEn (2006):  

 drama

18:10 ThE Juror: drama

20:05 daylighT: action-adventure

22:00 Friday ThE 13Th parT ii:  

 horror-thriller

23:25 Top FiVE: comedy

ngày 17/10

06:00 ThE BluEs BroThErs: comedy

12:05 daylighT: action-adventure

14:00 ThE Juror: drama

17:15 BaTMan: goThaM KnighT:  

 family
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19:00 dEaTh Wish 3: action-adventure

20:30 ThE hoWling: horror-thriller

22:00 hiddEn: horror-thriller

23:25 Quarry s106: his dEEds WErE  

 sCaTTErEd: action-adventure

ngày 18/10

08:00 dEaTh Wish 3: action-adventure

09:30 noVEMBEr Man:  

 action-adventure

17:15 grind: comedy

19:00 rEd sonJa: action-adventure

20:25 i spy: comedy

22:00 TWilighT ZonE ThE MoViE:   

 horror-thriller

23:45 VigilanTE diariEs:  

 action-adventure

ngày 19/10

07:15 rEd sonJa: action-adventure

12:30 ThE Fog (2005): horror-thriller

18:35 i spy: comedy

20:10 loCK up: action-adventure

22:00 MoCKingBird: horror-thriller

23:30 Quarry s106: his dEEds WErE  

 sCaTTErEd: action-adventure

ngày 20/10

06:00 ThE FiFTh EsTaTE: drama

08:05 CraCKErs: comedy

09:35 sTroKEr aCE: comedy

11:10 rEd FaCTion: origins: sci-fi

12:45 loCK up: action-adventure

17:10 aliEn siEgE: sci-fi

19:00 7 sEConds: action-adventure

20:35 sMoKin’ aCEs 2: assassins’  

 Ball: action-adventure

22:00 ThE BloB: horror-thriller

23:35 ThE EQualiZEr:  

 action-adventure

ngày 21/10

06:25 Bill & TEd’s EXCEllEnT  

 adVEnTurE: comedy

08:00 aliEn siEgE: sci-fi

09:35 Murphy’s laW:  

 action-adventure

11:15 ThE 13Th Warrior:  

 action-adventure

16:00 BaTMan: undEr ThE rEd hood:  

 action-adventure

17:20 BaTMan: MasK oF ThE  

 phanTasM: family

18:40 WaynE’s World 2: comedy

20:15 ThE sCorpion King 4: QuEsT  

 For poWEr: action-adventure

22:00 MErCy (2014) : horror-thriller

23:20 BaTMan & roBin:  

 action-adventure

ngày 22/10

08:30 WaynE’s World 2: comedy

10:00 Quarry s107: CarniVal oF  

 souls: action-adventure

12:40 dEFEndor: action-adventure

14:20 MorTal KoMBaT:  

 action-adventure

18:05 FirEWalKEr: action-adventure

20:15 ThE gaMBlEr : drama

22:00 Quarry s107: CarniVal oF 

souls: action-adventure

23:00 JEssaBEllE: horror-thriller

ngày 23/10

06:00 darK rEliC: horror-thriller

09:05 ThE dEal : action-adventure

10:40 duMB and duMBEr To :  

 comedy

12:30 dEliVEry Man: comedy

14:15 MosT WanTEd:  

 action-adventure

17:40 ThE nET: drama

19:55 iron Man: action-adventure

22:00 Friday ThE 13Th parT iii:  

 horror-thriller

23:35 TEEnagE MuTanT ninJa TurTlEs:  

 action-adventure

ngày 24/10

06:30 supErMan: action-adventure

08:50 MosT WanTEd:  

 action-adventure

12:10 TEEnagE MuTanT ninJa TurTlEs:  

 action-adventure

18:40 FlETCh liVEs: comedy

20:15 young guns ii:  

 action-adventure

22:00 disasTEr l.a.: ThE lasT ZoMBiE  

 apoCalypsE BEgins hErE:  

 action-adventure

23:25 Quarry s107: CarniVal oF  

 souls: action-adventure

ngày 25/10

06:00 FlETCh liVEs: comedy

07:35 assassinaTion:  

 action-adventure

09:05 ThE CraFT: horror-thriller

12:55 TrappEd (2002): drama

19:10 ghosT VoyagE: horror-thriller

20:40 ThE lXd: ThE uprising BEgins:  

 action-adventure

22:00 ThE Thing: horror-thriller

23:45 drunK WEdding: comedy

ngày 26/10

06:00 TrappEd (2002): drama

11:00 ThinK liKE a Man Too: comedy

18:40 ThE lXd: ThE uprising BEgins:  

 action-adventure

20:25 7 sEConds: action-adventure

22:00 JaWs 2: action-adventure

ngày 27/10

06:00 suddEn iMpaCT:  

 action-adventure

16:00 BaTMan unliMiTEd: MonsTEr  

 MayhEM: family

17:45 ThE gaMBlEr : drama

19:30 hollyWood on sET 671: special

20:00 JaWs 2: action-adventure

22:00 JaWs iii: action-adventure

23:40 JaWs: ThE rEVEngE:  

 horror-thriller

 

ngày 28/10

06:00 Body languagE: drama

07:35 rEd hEaT: action-adventure

09:25 ThE gaMBlEr : drama

12:50 JaWs iii: action-adventure

14:30 JaWs: ThE rEVEngE:  

 horror-thriller

18:45 ThE WEdding singEr: comedy

20:25 laKE plaCid 3:  

 action-adventure

22:00 laKE plaCid Vs. anaConda:  

 horror-thriller

23:35 noVEMBEr Man:  

 action-adventure

ngày 29/10

06:00 JusTiCE lEaguE: ThE FlashpoinT  

 paradoX: family

07:45 prooF oF liFE:  

 action-adventure

10:00 Quarry s108: nuoC Cha  

 da Mon: action-adventure

11:00 TErrordaCTyl:  

 action-adventure

16:00 ThE Juror: drama

17:55 grind: comedy

20:00 BaTMan ForEVEr:  

 action-adventure

22:00 Quarry s108: nuoC  

 Cha da Mon: action-adventure

23:00 ThE dorM: horror-thriller

ngày 30/10

06:00 grind: comedy

10:40 rEd: WErEWolF hunTEr:  

 horror-thriller

12:10 Thor: ThE darK World:  

 action-adventure

14:25 rEd FaCTion: origins: sci-fi

16:00 BaTMan ForEVEr:  

 action-adventure

18:00 drop ZonE: horror-thriller

20:10 rEd sKy: action-adventure

22:00 a nighTMarE on ElM sTrEET:  

 horror-thriller

23:30 dEliVEr us FroM EVil:  

 horror-thriller

ngày 31/10

06:00 rEd FaCTion: origins: sci-fi

07:30 Mary shEllEy’s FranKEnsTEin:  

 horror-thriller

11:00 darKMan: action-adventure

12:35 drop ZonE: horror-thriller

14:15 rEd sKy: action-adventure

19:00 rETurn To housE on  

 haunTEd hill: horror-thriller

20:20 TrEMors 5: BloodlinEs:  

 action-adventure

22:00 JEssaBEllE: horror-thriller

23:30 laKE plaCid Vs. anaConda:  

 horror-thriller
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Một ổ dịch virus lạ 
đã tàn phá thế 

giới con người. Cặp 
vợ chồng ray, Claire 
và cô con gái Zoe 
phải tìm chỗ ẩn nấp 
sau khi vùng đất họ ở 
đang ngày càng trở 
nên nguy hiểm. Vào 
một đêm nọ, Zoe mơ 
thấy những con quỷ 
đe dọa nơi trú ẩn của 
gia đình. dù được bố 
mẹ thuyết phục đó chỉ 
là giấc mơ và gia đình 
đang được an toàn, 
song hàng loạt sự kiện 
kì lạ liên tiếp xảy ra đã 
khiến cho họ không 
thể bình tĩnh hơn được 
nữa.

Phát sóng 22h thứ 
Hai, ngày 17/10.

Virginia sullivan 
đưa chồng 

chưa cưới nathan 
về ra mắt gia đình 
trước khi kết hôn. 
Cặp đôi được gia 
đình Virginia, đặc 
biệt là hai người 
anh trai của cô, 
chào đón rất nồng 
hậu. Virginia không 
ngần ngại tiết lộ 
cho nathan biết, 
gia đình cô là những 
thợ săn người sói. 
Tuy nhiên, sau khi 
anh bị người sói cắn, 
cô phải bảo vệ anh 
khỏi chính gia đình 
của mình…

Phát sóng 20h30 
thứ Năm, ngày 
13/10.

Viên cảnh sát 
ralph sarchie 

là một điều tra 
viên mẫn cán, 
đang điều tra 
những vụ án 
mạng kì lạ trong 
thành phố. anh 
không tin vào 
ma quỷ cho đến 
khi thành viên từ 
một giáo phái bí 
ẩn bộc lộ những 
sức mạnh đáng 
sợ không thuộc 
về thế giới này. 
nhận thấy mình 
có thể đang đối 
mặt với một thế 
lực siêu nhiên 
hung hãn, ralph 
bất đắc dĩ phải 
bắt tay với một 
cha sứ quái dị 
Mendoza nhằm đánh bại thực thể ma quái núp bóng 
đằng sau những sự kiện đẫm máu này. họ phải tiêu 
diệt những kẻ bị quỷ ám đang gieo rắc kinh hoàng 
cho thành phố, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối…

Phát sóng 22h thứ Sáu, ngày 7/10.

robert Mc-
Call để lại 

quá khứ nhiều 
bí ẩn phía sau 
để bắt đầu 
một cuộc sống 
mới bình yên. 
Tuy nhiên, khi 
phát hiện ra 
Teri, cô gái trẻ 
bị một băng 
đảng người 
nga kiểm soát 
và hành hạ, 
anh không thể  
khoanh tay 
đứng nhìn. ước 
ao về công 
lí đánh thức 
McCall từ bỏ 
kế hoạch về 
hưu và đi tìm 
lại chính mình. 
những kĩ năng 
sát thủ của 
anh được ẩn 

giấu bấy lâu nay lại có đất dụng võ và robert McCall 
bỗng trở thành người thực thi công lí.

Phát sóng 23h35 Chủ nhật, ngày 30/10.

dEliVEr us From EVil
linh hồn báo thù

hiddEn
tìm chốn dung thân

rEd: WErEWolF huntEr
người sói trở lại

thE EQualiZEr
thiện ác đối đầu
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Bộ phim tiểu sử tâm lí kể về cuộc đời đại kiện tướng 
Bobby Fischer đã tái hiện lại ván cờ huyền thoại giữa 

ông và Boris spassky tại giải World Chess Championship 
năm 1972 tổ chức tại iceland. giải đấu diễn ra trong thời 
kì chiến tranh lạnh 
giữa hoa Kỳ và liên 
Xô đang hết sức 
căng thẳng. Điều 
này cũng góp phần 
tăng thêm sức hấp 
dẫn của bộ phim, 
khi viết nên câu 
chuyện về “một cậu 
bé nghèo ở Brooklyn 
chống lại cả liên 
bang Xô Viết”. Trên 
tất cả, khán giả sẽ 
có cơ hội được lần 
nữa nhìn ngắm lại 
sự nghiệp của một 
kì thủ tài giỏi và có 
tính cách “quái dị” 
gây tranh cãi rất 
nhiều trong lịch sử 
cờ vua thế giới.

Phát sóng 20h 
thứ Bảy, ngày 8/10.

Câu chuyện phim xoay quanh Kate Macy một nữ 
nhân viên điều tra bí mật của FBi đương đầu với 

một tên trùm ma túy lớn ở biên giới Mỹ và Mexico. 
Theo chân Kate, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến 
cuộc sống bên trong 
vùng đất tàn khốc, 
nơi mà hàng trăm 
lao động bất hợp 
pháp bị giết hại dã 
man bởi tên trùm ma 
túy. nhiệm vụ của 
Kate giờ đây là đóng 
giả một thư kí và thu 
thập những thông tin 
tình báo quan trọng 
để cảnh sát có thể 
bắt hắn. Tuy nhiên, 
tung tích bị bại lộ và 
Kate bị bắt, FBi đã 
cử một quân nhân 
tên Matt thực hiện 
chiến dịch giải cứu. 

Phát sóng 20h thứ 
Bảy, ngày 1/10.

sicario
ranh giới sống còn

rời bỏ đời sống 
thành thị sôi nổi, 

Eveleigh cùng chồng 
là david dọn đến 
sống tại một vườn 
nho xinh đẹp để 
chuẩn bị chào đón 
đứa con đầu lòng. 
Tuy nhiên, Eveleign 
cho rằng nơi đây 
đang bị quấy phá 
bởi những âm thanh 
ghê rợn và hình bóng 
ẩn hiện đầy sát khí 
của một kẻ lạ mặt. 
Tuyệt vọng trong việc 
chứng minh mình vẫn 
còn tỉnh táo, Eveleigh 
tìm đến những người 
dân địa phương để 
tìm hiểu về vườn nho 
nơi cô đang sinh 
sống. nhưng một khi 
những manh mối bắt đầu lộ ra, Eveleigh và đứa con trong 
bụng lại càng tiến sâu vào các mối nguy hại khó lường 
vượt ngoài sức tưởng tượng.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 15/10.

. Visions
điềm báo kinh hoàng

paWn sacriFicE
con tốt thí mạng

Ellison, một nhà văn 
chuyên viết về 

những tội ác có thật, 
vừa mua một căn 
nhà mới để làm nơi 
viết sách và hi vọng 
có thể sáng tác một 
cuốn tiểu thuyết để 
đời tại đây. Tuy nhiên, 
ông không hề biết 
rằng, chính tại ngôi 
nhà này đã từng xảy 
ra một vụ giết người 
hàng loạt đầy thảm 
khốc. Trong một lần 
lên gác mái, Ellison 
tình cờ tìm thấy những 
cuốn phim và hình 
ảnh về vụ án đó, ông 
dần bị lôi cuốn và 
ám ảnh. Và thật kì 
lạ, những chi tiết viết 

trong bộ tài liệu đó dường như đang lặp lại với gia đình 
nhỏ của ông. 

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 22/10.

sinistEr 2
điềm gở 2
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ngày 1/10

06:05 MaX: Family

07:55 lasT aCTion hEro: action

10:05 FrEEdoMland: Crime

12:00 loVE, rosiE: Comedy

13:45 BridgE oF spiEs: drama

16:05 MEn in BlaCK 3: action

17:55 insurgEnT: action

20:00 siCario: action

22:05 WhiTE housE doWn: action

ngày 2/10

05:50 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

08:00 MEn in BlaCK 3: action

09:45 siCario: action

11:45 daTE nighT: Comedy

13:30 pEnguins oF MadagasCar:  

 animation

15:05 ThE loFT: Thriller

16:45 roBoTs: animation

18:15 BurnT: Comedy

20:00 ElysiuM: action

21:55 aFTEr EarTh: action

23:35 insurgEnT: action

ngày 3/10

05:35 Fools rush in: Comedy

07:25 WhaT’s ThE WorsT ThaT Could  

 happEn?: Comedy

09:05 roBoTs: animation

10:35 ViCE: action

12:10 ElysiuM: action

14:00 daTE nighT: Comedy

15:45 siCario: action

17:50 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

20:00 Big sTonE gap: romance

21:50 all 00ouT sTEVE: Comedy

23:30 ViCE: action

ngày 4/10

06:20 ThE lasT FiVE yEars: Comedy

08:00 BEauTy shop: Comedy

09:45 pEnguins oF MadagasCar:  

 animation

11:20 spoTlighT: drama

13:30 Big sTonE gap: romance

15:15 roBoTs: animation

16:45 all 00ouT sTEVE: Comedy

18:25 BridE Wars: Comedy

20:00 ThE MarinE 4: MoVing TargET:  

 action

21:35 ThE pyraMid: horror

23:05 all 00ouT sTEVE: Comedy

ngày 5/10

07:10 MaX: Family

09:00 ViCE: action

10:35 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

12:45 ThE MarinE 4: MoVing TargET:  

 action

14:20 ThE giFT: Thriller

16:10 hoME (2015): animation

17:45 spoTlighT: drama

20:00 BarEly lEThal: action

21:45 daTE nighT: Comedy

23:30 sWipE: Thriller

ngày 6/10

05:55 insurgEnT: action

07:55 BEauTy shop: Comedy

09:40 Big sTonE gap: romance

11:25 ThE giFT: Thriller

13:15 BarEly lEThal: action

14:55 BridE Wars: Comedy

16:25 hoW To Train your dragon:  

 animation

18:05 ElysiuM: action

20:00 siCario: action

22:05 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

ngày 7/10

05:25 spoTlighT: drama

07:35 WhaT’s ThE WorsT ThaT Could  

 happEn?: Comedy

09:15 groundhog day: Comedy

11:00 roBoTs: animation

12:30 siCario: action

14:30 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

16:40 pEnguins oF MadagasCar:  

 animation

18:15 all 00ouT sTEVE: Comedy

20:00 2012: action

22:40 unsTopp00lE: action

ngày 8/10

00:20 Big daddy: Comedy

05:05 girl Missing: Thriller

06:30 Fools rush in: Comedy

08:20 hoME (2015): animation

09:55 unsTopp00lE: action

11:35 spoTlighT: drama

13:45 2012: action

16:20 ThE MarinE 4: MoVing TargET:  

 action

17:55 ToTal rECall: action

20:00 paWn saCriFiCE: Variety

22:00 BarEly lEThal: action

23:40 spoTlighT: drama

ngày 9/10

07:25 roBo-dog: Family

09:00 BridE Wars: Comedy

10:30 hoW To Train your dragon:  

 animation

12:10 daTE nighT: Comedy

13:50 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

15:40 Mission: iMpossiBlE - ghosT  

 proToCol: action

17:55 ThE grEEn hornET: action

20:00 ThE a-TEaM: action

22:20 spy: Comedy

ngày 10/10

06:50 TraCErs: action

08:25 daTE nighT: Comedy

10:05 ThE grEEn hornET: action

12:05 ToTal rECall: action

14:05 ThE a-TEaM: action

16:20 paWn saCriFiCE: Variety

18:15 BarEly lEThal: action

20:00 ClosE rangE: action

21:30 TraCErs: action

23:10 girl Missing: Thriller

ngày 11/10

06:00 hoW To Train your dragon:  

 animation

07:40 BrEaKing Through: drama

09:25 daTE nighT: Comedy

11:10 BurnT: Comedy

12:55 ClosE rangE: action

14:25 spy: Comedy

16:25 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

18:15 WhaT happEns in VEgas: Comedy

20:00 snipEr: rEloadEd: action

21:35 ThE a-TEaM: action

23:50 EXodus: gods and Kings: action

ngày 12/10

06:00 ThE CoBBlEr: Comedy

07:40 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

09:30 WhaT happEns in VEgas: Comedy

11:10 hoW To Train your dragon:  

 animation

12:50 snipEr: rEloadEd: action

14:25 Mission: iMpossiBlE - ghosT  

 proToCol: action

16:40 diary oF a WiMpy Kid: Comedy

18:15 BurnT: Comedy

20:00 WalKing Tall: action

21:35 spy: Comedy

23:35 snipEr: rEloadEd: action

ngày 13/10

06:00 snaKE EyEs: action

07:40 ThE a-TEaM: action

09:55 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

11:45 WalKing Tall: action

13:15 JErry MaguirE: drama

15:35 daTE nighT: Comedy

17:20 2012: action

20:00 paWn saCriFiCE: Variety

22:00 ThE grEEn hornET: action

ngày 14/10

05:45 FrEEdoMland: Crime

07:40 ThE BriTTany Murphy sTory:   

 drama

09:05 BurnT: Comedy

10:50 shanghai KnighTs: action

12:45 ThE grEEn hornET: action

14:45 ClosE rangE: action

16:15 WhaT happEns in VEgas: Comedy

17:55 spy: Comedy

20:00 ulTraViolET: action

21:35 Mission: iMpossiBlE - ghosT  

 proToCol: action

23:50 harT’s War: drama

ngày 15/10

06:50 snipEr: rEloadEd: action

08:20 spy: Comedy

10:20 Mission: iMpossiBlE - ghosT  

 proToCol: action

12:35 ulTraViolET: action

14:05 BurnT: Comedy

15:50 shanghai KnighTs: action

17:45 ThE a-TEaM: action

20:00 Visions: horror

21:30 daTE nighT: Comedy

23:15 BurnT: Comedy

ngày 16/10

05:05 snaKE EyEs: action

06:45 a.r.C.h.i.E: Family

08:15 diary oF a WiMpy Kid: Comedy

09:50 WhaT happEns in VEgas: Comedy

11:30 ClosE rangE: action

13:00 Visions: horror

14:25 piraTEs oF ThE CariBBEan:  

 ThE CursE oF ThE BlaCK p: action

16:50 Kung Fu panda 2: animation

18:25 WalKing Tall: action

20:00 prEdaTors: action

21:50 ulTraViolET: action
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23:20 siCario: action

ngày 17/10

07:00 ChEapEr By ThE doZEn: Comedy

08:40 piraTEs oF ThE CariBBEan: ThE  

 CursE oF ThE BlaCK p: action

11:05 Kung Fu panda 2: animation

12:40 a FEW good MEn: drama

15:00 prEdaTors: action

16:50 Visions: horror

18:15 aFTEr EarTh: action

20:00 FranKEnsTEin: horror

21:35 liFE aFTEr BETh: Comedy

23:05 galloWs hill: horror

ngày 18/10

05:20 ThE BriTTany Murphy sTory:   

 drama

06:45 ThE longEsT ridE: romance

08:55 BrEaKing Through: drama

10:35 siCario: action

12:35 FranKEnsTEin: horror

14:05 shanghai KnighTs: action

16:00 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

18:10 MorTdECai: Comedy

20:00 polTErgEisT (2015): horror

21:40 prEdaTors: action

23:30 arMEd and dangErous: Comedy

ngày 19/10

05:20 MonEy Train: action

07:10 MorTdECai: Comedy

08:55 prEdaTors: action

10:40 polTErgEisT (2015): horror

12:15 piraTEs oF ThE CariBBEan: ThE  

 CursE oF ThE BlaCK p: action

14:40 diary oF a WiMpy Kid: rodriCK  

 rulEs: Comedy

16:20 Kung Fu panda 2: animation

17:55 siCario: action

20:00 MonsTErs: darK ConTinEnT:  

 action

22:00 ThE WoMan in BlaCK: angEl oF  

 dEaTh: Thriller

23:40 ThE giVEr: drama

ngày 20/10

06:25 ThE BEsT oF ME: romance

08:20 a FEW good MEn: drama

09:40 Kung Fu panda 2: animation

11:15 MonsTErs: darK ConTinEnT:  

 action

13:10 ChEapEr By ThE doZEn: Comedy

14:50 aFTEr EarTh: action

16:30 pEnguins oF MadagasCar:  

 animation

18:05 MonEy Train: action

20:00 ThE laZarus EFFECT: horror

21:30 Visions: horror

23:55 FranKEnsTEin: horror

ngày 21/10

06:10 pEnguins oF MadagasCar:  

 animation

07:45 ChEapEr By ThE doZEn: Comedy

09:25 diary oF a WiMpy Kid: rodriCK  

 rulEs: Comedy

11:05 ThE laZarus EFFECT: horror

12:30 Visions: horror

13:55 MorTdECai: Comedy

15:40 piraTEs oF ThE CariBBEan: ThE  

 CursE oF ThE BlaCK p: action

18:05 ElysiuM: action

20:00 holloW Man: action

21:55 holloW Man 2: horror

23:30 piraTEs oF ThE CariBBEan: ThE  

 CursE oF ThE BlaCK p: action

ngày 22/10

07:10 MorTdECai: Comedy

08:55 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

10:45 aFTEr EarTh: action

12:25 holloW Man: action

14:15 MonsTErs: darK ConTinEnT:  

 action

16:10 siCario: action

18:10 prEdaTors: action

20:00 sinisTEr 2: horror

21:45 FlaTlinErs: Thriller

23:40 siCario: action

ngày 23/10

01:40 holloW Man 2: horror

03:10 FlaTlinErs: Thriller

05:05 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

06:55 arMEd and dangErous: Comedy

08:20 diary oF a WiMpy Kid: rodriCK  

 rulEs: Comedy

10:00 sinisTEr 2: horror

11:40 diE hard: WiTh a VEngEanCE:  

 action

13:50 piraTEs oF ThE CariBBEan: aT  

 World’s End: adventure/Western/ 

 War

16:40 ElysiuM: action

18:30 Visions: horror

20:00 lEgion: action

21:45 horns: horror

23:45 holloW Man: action

ngày 24/10

07:05 piraTEs oF ThE CariBBEan: aT  

 World’s End: adventure/Western/ 

 War

09:55 BirdMan: drama

11:55 lEgion: action

13:35 2012: action

16:10 CounTry sTrong: drama

18:10 CindErElla: Family

20:00 unConsCious: detective/Thriller

21:30 sTung: horror

23:00 2012: action

ngày 25/10

07:35 CounTry sTrong: drama

09:35 diary oF a WiMpy Kid: rodriCK  

 rulEs: Comedy

11:15 TalladEga nighTs: ThE Ballad oF  

 riCKy BoBBy: action

13:05 unConsCious: detective/Thriller

14:30 holloW Man: action

16:20 ElysiuM: action

18:10 CindErElla: Family

20:00 JEnniFEr’s Body: horror

21:45 ThE WalKing dECEasEd: Comedy

23:15 ThE giVEr: drama

ngày 26/10

06:15 CindErElla: Family

08:00 JEnniFEr’s Body: horror

09:40 garM Wars: ThE lasT druid:  

 action

11:20 piraTEs oF ThE CariBBEan: aT  

 World’s End: adventure/Western/ 

 War

14:10 holloW Man 2: horror

15:45 paWn saCriFiCE: Variety

17:40 ThE a-TEaM: action

20:00 ThE Fog: horror

21:45 ThE 33: drama

23:50 loVE, rosiE: Comedy

ngày 27/10

05:20 garM Wars: ThE lasT druid:  

 action

07:00 2012: action

09:35 ViCE: action

11:10 ElysiuM: action

14:40 lEgion: action

16:25 ThE WalKing dECEasEd: Comedy

17:55 BirdMan: drama

20:00 FlaTlinErs: Thriller

22:00 sinisTEr 2: horror

23:40 ouT oF ThE darK: horror

ngày 28/10

01:15 ThE WalKing dECEasEd: Comedy

02:45 FlaTlinErs: Thriller

04:40 ThE BriTTany Murphy sTory:   

 drama

06:05 loVE, rosiE: Comedy

07:50 ThE giVEr: drama

09:30 CindErElla: Family

11:15 paWn saCriFiCE: Variety

13:10 piraTEs oF ThE CariBBEan: aT  

 World’s End: adventure/Western/ 

 War

16:00 ThE a-TEaM: action

18:15 BarEly lEThal: action

20:00 priEsT: action

21:35 lEgion: action

23:20 piraTEs oF ThE CariBBEan: aT  

 World’s End: adventure/Western/ 

 War

ngày 29/10

06:05 ThE giVEr: drama

07:45 ViCE: action

09:20 ThE CoBBlEr: Comedy

11:00 ThE 33: drama

13:05 WhiTE ChiCKs: Comedy

14:55 priEsT: action

16:25 paWn saCriFiCE: Variety

18:20 prEMiuM rush: action

20:00 ViCTor FranKEnsTEin: horror

21:55 pay ThE ghosT: drama

23:30 ThE giVEr: drama

ngày 30/10

01:10 garM Wars: ThE lasT druid: 

 action

06:50 WhiTE ChiCKs: Comedy

08:40 BarEly lEThal: action

10:20 CindErElla: Family

12:05 ThE a-TEaM: action

14:20 piraTEs oF ThE CariBBEan: on  

 sTrangEr TidEs: action

16:35 ViCTor FranKEnsTEin: horror

18:25 priEsT: action

20:00 CooTiEs: Comedy

21:35 ThE Fog: horror

23:15 JEnniFEr’s Body: horror

ngày 31/10

06:20 BarEly lEThal: action

08:00 MonEy Train: action

09:50 arMorEd: action

11:20 prEMiuM rush: action

12:55 ThE a-TEaM: action

15:10 ThE WalKing dECEasEd: Comedy

16:35 priEsT: action

18:05 ViCTor FranKEnsTEin: horror

20:00 naVy sEals: ThE BaTTlE For nEW  

 orlEans: action

21:40 CooTiEs: Comedy
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ngày 01/10
06:15 got to dance uK
07:05 2 Broke girls - Comedy
09:35 The Voice -   
 reality show
15:25 Masterchef us -   
 reality show
17:00 Empire - drama
18:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
19:00 once upon a Time
20:00 Masterchef us -   
 reality show
21:00 hindsight - Comedy
22:00 Criminal Minds -   
 detective/Thriller
23:00 The Voice -   
 reality show

ngày 02/10

06:15 got to dance uK
07:05 The Voice -   
 reality show
09:35 Masterchef us -   
 reality show
16:00 Empire - drama
17:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
18:00 Masterchef us -  
  reality show
20:00 Criminal Minds -   
 detective/Thriller
21:00 The Voice -   
 reality show
23:50 ThE WalKing dEad -  
 Thriller

ngày 03/10

16:15 once upon a Time
17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 grey’s anatomy -   
 drama
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 grey’s anatomy -   
 drama

ngày 04/10

15:00 2 Broke girls - Comedy

15:25 The Voice -   
 reality show
17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
19:00 The Voice -   
 reality show
21:00 hindsight - Comedy
22:00 The Voice -   
 reality show
23:50 hindsight - Comedy

ngày 05/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 4 girls and a   
 Bucket list: once in a  
 lifetime - reality show
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show
23:00 grey’s anatomy -   
 drama
23:50 Empire - drama

ngày 06/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 grey’s anatomy -   
 drama
19:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
20:00 once upon a Time
22:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:00 Empire - drama
23:50 The Voice -   
 reality show

ngày 07/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 4 girls and a Bucket  
 list: once in a lifetime  
 - reality show
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 The royals - drama
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 Britain & ireland’s   

 next Top Model

ngày 08/10

17:00 The royals - drama
18:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
19:00 once upon a Time
20:00 once upon a Time
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show

ngày 9/10

17:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
18:00 The Voice -   
 reality show
21:00 grey’s anatomy -   
 drama
23:00 hindsight - Comedy
23:50 ThE WalKing dEad -  
 Thriller

ngày 10/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -  
 reality show
20:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
21:00 scream Queens -   
 horror
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror

ngày 11/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
21:00 hindsight - Comedy
22:00 The Voice -   
 reality show
23:50 scream Queens -  
 horror

ngày 12/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -  

 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show
23:00 scream Queens -   
 horror
23:50 Empire - drama

ngày 13/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
20:00 once upon a Time
22:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:00 Empire - drama
23:50 The Voice -   
 reality show

ngày 14/10

19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 The royals - drama
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 Britain & ireland’s   
 next Top Model

ngày 15/10

17:00 The royals - drama
18:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
19:00 once upon a Time
20:00 once upon a Time
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show

ngày 16/10

17:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
18:00 The Voice -   
 reality show
21:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
22:00 scream Queens -   
 horror
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23:50 ThE WalKing dEad -  
 Thriller

ngày 17/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
21:00 scream Queens -   
 horror
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror

ngày 18/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
21:00 hindsight - Comedy
22:00 The Voice -   
 reality show 
23:50 scream Queens -   
 horror

ngày 19/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show
23:00 scream Queens -   
 horror
23:50 Empire - drama

ngày 20/10

18:00 Masterchef Junior us
19:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
20:00 once upon a Time
22:00 ThE WalKing   
 dEad - Thriller
23:00 Empire - drama
23:50 The Voice -   
 reality show

ngày 21/10
17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 The royals - drama
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 Britain & ireland’s   
 next Top Model

ngày 22/10

17:00 The royals - drama
18:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
19:00 once upon a Time
20:00 once upon a Time
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show

ngày 23/10

17:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
18:00 The Voice -   
 reality show
21:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
22:00 scream Queens -   
 horror
23:50 ThE WalKing dEad -  
 Thriller

ngày 24/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
21:00 scream Queens -   
 horror
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller

ngày 25/10
17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show

21:00 hindsight - Comedy
22:00 The Voice -   
 reality show
23:50 scream Queens -   
 horror

ngày 26/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show 
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show
23:00 scream Queens -   
 horror
23:50 Empire - drama

ngày 27/10

17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
20:00 once upon a Time
22:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:00 Empire - drama
23:50 The Voice -   
 reality show

ngày 28/10

12:55 scream Queens -   
 horror
13:45 Britain & ireland’s   
 next Top Model
14:35 2 Broke girls - Comedy
15:25 Empire - drama
16:15 The Voice -   
 reality show
17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
21:00 The royals - drama
23:00 ThE WalKing dEad -  
 Thriller
23:50 Britain & ireland’s   
 next Top Model

ngày 29/10

09:10 2 Broke girls - Comedy
09:35 Britain & ireland’s   
 next Top Model
10:25 The Voice -   
 reality show
16:15 The royals - drama
18:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
19:00 once upon a Time
21:00 Empire - drama
22:00 The Voice -   
 reality show

ngày 30/10

15:25 Masterchef us -   
 reality show
16:15 Empire - drama
17:00 Britain & ireland’s   
 next Top Model
18:00 The Voice -   
 reality show
21:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
22:00 scream Queens -   
 horror
23:50 ThE WalKing dEad -  
 Thriller

ngày 31/10

11:15 scream Queens -   
 horror
12:05 The Voice -   
 reality show
12:55 Empire - drama
13:45 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
14:35 2 Broke girls - Comedy
15:25 ThE WalKing   
 dEad - Thriller
16:15 scream Queens -   
 horror
17:00 Crazy Ex-girlfriend
18:00 Masterchef Junior us
19:00 The Voice -   
 reality show
20:00 The X-Files (2016   
 Event series) - science  
 Fiction/Fantasy/horror
21:00 scream Queens -   
 horror
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thE VoicE us 11
giọng hát mỹ mùa thứ 11

Cuộc thi âm nhạc truyền hình được yêu thích đã trở lại 
theo cách không thể tuyệt vời hơn. Với sự xuất hiện của 

4 huấn luyện viên là Miley Cyrus, alicia Keys, adam levine 
và Blake shelton, không khí chương trình như muốn nổ tung 
với màn “chào sân” cực kì ấn tượng của những ngôi sao ca 
nhạc đa thể loại hàng đầu trên thế giới. như vậy, sau Christina 
aguilera, shakira và gwen stefani, The Voice Mỹ đã chào đón 
thêm một nữ huấn luyện viên mới đồng thời cũng là người có 
tuổi nghề và tuổi đời trẻ nhất, đó là Miley Cyrus. 

Phát sóng: 13h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.

scrEam QuEEns 1
sát nhân trường học phần 1

Bộ phim kinh dị lấy bối cảnh tại một trường đại học 
danh tiếng, với những nữ sinh con nhà giàu, xinh 

đẹp lộng lẫy và chịu chơi. Một ngày kia, trường học 
bắt đầu xuất hiện những vụ giết người man rợ. Một kẻ 
trong bóng đêm đã khoác chiếc áo đen và thực hiện 
âm mưu trả thù cách đây 20 năm. Bất cứ ai cũng có 
thể bị ám sát và cũng có thể trở thành sát thủ. Cuộc 
chạy đua để được sống sót bắt đầu.

Phát sóng: 21h các ngày thứ Hai, từ 10/10.

thE royals 2
hoàng gia phần 2

phim xoay quanh cuộc 
sống xa hoa của một 

hoàng gia anh hiện đại 
trong Điện Blenheim của 
Thủ đô london. nhân vật 
chính là hoàng hậu xinh 
đẹp helena, vợ Vua simon. 
Vua và hoàng hậu có hai 
con sinh đôi là hoàng tử 
liam và Công chúa Elea-
nor. phần hai của bộ phim 
bắt đầu với cuộc điều tra 
vụ ám sát Vua simon. Vua 
Cyrus sau khi lấy lại quyền 

lực đã khôi phục tước hiệu cho liam và Eleanor. Tuy 
nhiên, cả hai vẫn âm mưu lật đổ Cyrus, trả thù cho cái 
chết của cha. Bên cạnh đó, hoàng hậu helena cũng 
phải dụng mưu nhiều kế hoạch để bảo vệ quyền lực 
của mình. Tội ác, bí ẩn, tình dục… tất cả đều hội tụ 
trong royals phần 2.

Phát sóng: 21h ngày thứ Sáu, từ 7/10.

x-FilEs 10
hồ sơ tuyệt mật phần 10

Đây là một series ngắn tập, giống như sự tiếp nối 
của The X-Files 1993. phim kể về cặp đôi điều tra 

viên FBi có tính cách vô cùng kì lạ là Mulder và dana 
scully. họ tình cờ tái ngộ sau khi Mulder tuyên bố 
trong một chương trình 
truyền hình rằng, anh 
có bằng chứng mới 
trong vụ bắt cóc người 
ngoài hành tinh đã bị 
làm giả. Cặp đôi huyền 
thoại đã cùng nhau 
bắt tay thực hiện nhiều 
phi vụ mang tính quyết 
định nhằm ngăn chặn 
âm mưu đe dọa đến sự 
an nguy của nhân loại. 

Phát sóng: 20h các 
ngày thứ Hai, từ 10/10.






