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câu chuYện TruYền hình

Đến hẹn lại lên, cứ vào 
ngày 7/9 hàng năm, lễ trao 

giải vtv awards lại Được 
tổ chức. Đây không chỉ là 

nơi khán giả và những 
người làm nghề tôn vinh 

các cá nhân, tập thể xuất 
sắc trong lĩnh vực truyền 

hình mà còn là dịp người 
nhà Đài muốn chia sẻ niềm 

vui với khán giả nhân kỉ 
niệm ngày phát sóng Đầu 

tiên của Đài thvn. 

Điểm hẹn ấm cúng
Mỗi mùa giải, ekip thực hiện của 

Ban sản xuất các chương trình giải 
trí đều cố gắng đổi mới để mang 
đến một lễ trao giải thực sự ấn tượng 
và mới lạ đối với khán giả. năm nay, 
với thông điệp Điểm hẹn, chương 
trình không phải là buổi tiệc linh đình, 
hoành tráng như năm 2016 mà là 
một không gian ấm cúng, đáp ứng 
được lễ vừa trao giải, vừa để xem 
biểu diễn, ekip phải sử dụng nhiều 
hơn một trường quay. Có những 
không gian trước đây chỉ là nơi chờ, 
nơi thay quần áo đã được cấu trúc 

lại để trường quay được mở rộng 
hơn, thành sân khấu thứ hai.

 Một điểm cộng trong lễ trao 
giải là cách thức giới thiệu các đề 
cử được ekip thực hiện kì công, rất 
sáng tạo thông qua các clip ngắn 
hài hước và những phóng sự 
có ý nghĩa nhân văn. 
điều này xóa đi 
cảm giác nhàm 
chán, mang 
tính liệt kê rề 
rà thường có 
trong các 
lễ trao giải. 
Các tiết mục 
trong chương 
trình xen kẽ 
phần lễ trao giải 
đúng như bật mí 
của ban tổ chức là: 
“giảm lượng tăng chất”, 
được chọn lọc kĩ và dàn dựng công 
phu để khán giả nhìn thấy rõ hình 
ảnh của những người làm truyền hình 
trong đó. Có thể kể đến một số tiết 
mục ca nhạc ấn tượng như: Bao giờ 
lấy chồng - ca sĩ Bích Phương, Đâu 
chỉ riêng em - ca sĩ Mỹ tâm, Cảm ơn 
ngày mới - nhóm MtV, Cứ thế (Phim 

tuổi thanh xuân) - nhóm oplus, Hỏi 
cây tần bì (Phim Matxcova mùa thay 
lá) - nsƯt thanh Lam, Hạnh phúc 
mong manh (phim sống chung với 
mẹ chồng) - ca sĩ Khánh Linh…

giải trí không  
có nghĩa là thả nổi

như năm trước, VTV 
Awards - Điểm hẹn 

2017 đã giao toàn bộ 
quyền lực cho khán 
giả truyền hình cả 
nước trong vòng 1 
của chương trình 
để tìm ra top 5 của 
mỗi hạng mục. 

Vòng 2 được khởi 
động từ ngày 21/8 

và kết thúc vào 7h9’ 
ngày 7/9/2017. trong vòng 

2, bên cạnh lượng bình chọn 
của khán giả còn có sự tham gia 
của Hội đồng chuyên môn. Dựa trên 
top 5 của từng hạng mục do khán 
giả bình chọn, Hội đồng chuyên 
môn đã nghiêm túc làm việc và 
chấm điểm để tìm ra những ứng 
viên xuất sắc nhất của mỗi hạng 
mục. nói về sự lựa chọn những 

vtv awards - Điểm hẹn 2017
Bất ngờ đến phút chót

Đoàn làm phim người phán xử  
nhận giải Phim truyền hình ấn tượng

Ca sĩ Mỹ Tâm và nhà báo 
Lại Văn Sâm luôn có sự 

ngẫu hứng trên sân khấu
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người cầm cân nảy mực trong Hội 
đồng chuyên môn, ekip thực hiện 
chia sẻ, Hội đồng chuyên môn thực 
chất cũng là những khán giả nhưng 
là những khán giả có chuyên môn 
và cập nhật truyền hình hàng ngày. 
Có rất nhiều tác phẩm ấn tượng 
nhưng khán giả không quan tâm bởi 
vì tính chính luận. nếu như không có 
sự định hướng nhất định, đôi khi sẽ 
lãng phí đi sản phẩm tốt và lễ trao 
giải này là một cách giúp khán giả 
biết thêm những sản phẩm như thế. 
năm nay, Hội đồng chuyên môn 
gồm: nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó 
Chủ tịch thường trực Hội nhà báo 
Việt nam - Chủ tịch hội đồng; nhà 
báo tạ Bích Loan - trưởng Ban sản 
xuất các chương trình giải trí, Ủy viên 
hội đồng, trưởng Ban tổ chức; cùng 
các ủy viên: Pgs. ts Vũ Quang Hào, 
giảng viên Khoa Báo chí và truyền 
thông - trường đH Khoa học xã hội 
và nhân văn - đH Quốc gia Hn; nhà 
báo Hồng thanh Quang - tổng Biên 
tập Báo đại đoàn kết; đạo diễn, 
nsƯt đỗ thanh Hải - giám đốc trung 
tâm sản xuất phim truyền hình - đài 
tHVn; nhà báo nguyễn thu Hà - Phó 
trưởng ban thời sự - đài tHVn; nhà 
báo Lại Văn sâm; nsnD Khải Hưng, 
đạo diễn nguyễn Quang Dũng; 
đạo diễn Phan gia nhật Linh. 

Bất ngờ xen lẫn thú vị là cảm 
xúc chung của hầu hết những 
người theo dõi VTV Awards - Điểm 
hẹn 2017. Một điều hoàn toàn 
bất ngờ là vào ngày 6/9/2017, hội 
đồng chuyên môn đã họp và đi 
đến thống nhất có một giải mới 
trong lễ trao giải năm nay: giải Ấn 
tượng do Hội đồng chuyên môn 

bình chọn. giải thưởng này được 
lựa chọn ngoài top 5 đề cử ở từng 
hạng mục để kịp thời tôn vinh những 
cá nhân đem lại vinh quang cho 
đất nước. năm nay, các nghệ sĩ và 
các tác phẩm ở miền Bắc tỏ ra lấn 
lướt và có sức bật hơn trong các 
hạng mục đề cử. nếu như miền Bắc 
với lực lượng hùng hậu như: nsnD 
Hoàng Dũng, nsƯt xuân Bắc, MC 
thành trung, diễn viên Bảo thanh 

cùng ekip thực hiện các tác phẩm: 
Khúc bi tráng Gạc Ma, VTV Đặc 
biệt - Giấc mơ bay, phim truyền 
hình Người phán xử, chương trình 
Gặp nhau cuối năm… thì miền nam 
khiêm tốn với ba chiến thắng của 
ca sĩ Vũ Cát tường, vận động viên 
Ánh Viên và ekip thực hiện Sing My 
Songs. những cái tên được vinh 
danh trong đêm trao giải đều dựa 
trên lượng bình chọn của khán giả 
và sự cân nhắc công tâm của Hội 
đồng chuyên môn. Họ là những cá 
nhân, tập thể có đóng góp nổi bật 

trong các chương trình của VtV 
phát sóng trong năm qua. Lãnh đạo 
đài tHVn cũng như Ban tổ chức VTV 
Awards đều xác định tôn trọng ý kiến 
khán giả nhưng cũng phải có tính 
định hướng. Cũng bởi, môi trường 
số, môi trường bình chọn đang bị 
đan xen bởi rất nhiều hacker, thủ 
thuật, khiến lượng bình chọn chưa 
hoàn toàn chính xác. Chưa kể, đôi 
khi khán giả bị nghiêng quá về sản 

phẩm thuần túy giải trí. VTV Awards 
là giải thưởng có tính giải trí nhưng 
không có nghĩa là thả nổi. Và Hội 
đồng chuyên môn của VTV Awards -  
Điểm hẹn 2017 đã thực hiện tốt 
công việc lựa chọn gương mặt theo 
họ là ấn tượng theo cả hai nghĩa: 
ấn tượng thực sự trong khoảnh khắc 
nhưng cũng định hướng đến ấn 
tượng chung của khán giả. 

Chương trình có sự đồng hành 
của nhãn hàng Dr. Thanh.

Lê HoA 
Ảnh: Hải HƯng

 

- Dẫn chương trình ấn tượng: 
thành trung

- Phim truyền hình ấn tượng: người 
phán xử

- Ca sĩ ấn tượng: Vũ Cát tường

- Nghệ sĩ hài ấn tượng: nsƯt xuân Bắc

- Chương trình của năm: gặp nhau 
cuối năm

- Diễn viên nữ ấn tượng: Bảo thanh

- Diễn viên nam ấn tượng: nSnD 
Hoàng Dũng

- Chương trình Văn hóa - Khoa học xã 

hội - Giáo dục ấn tượng: VtV đặc 
biệt - giấc mơ bay

- Hình ảnh thời sự ấn tượng: Khúc bi 
tráng gạc Ma

- Chương trình âm nhạc ấn tượng: 
sing My songs

- Nhân vật của năm: 44 thầy giáo ở 
trường tiểu học tri Lễ, huyện Quế 
Phong (nghệ An)

- Giải Ấn tượng do Hội đồng chuyên 
môn bình chọn: Vận động viên bơi lội 
Ánh Viên

kết quả của vtv awards - Điểm hẹn 2017

Ekip thực hiện chương trình khúc bi tráng  
gạc ma nhận giải Hình ảnh thời sự ấn tượng

Nghệ sĩ Xuân Bắc nhận giải  
Diễn viên hài ấn tượng

Đại diện cho 44 thầy giáo ở Trường tiểu 
học Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) 
nhận giải Nhân vật của năm 
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câu chuYện TruYền hình

mỗi năm qua đi, lễ trao giải 
VTV Award đều để lại trong 
lòng người xem những 

khoảnh khắc không thể nào quên 
bởi đó không chỉ là nơi để tôn vinh 
những chương trình, nhân vật, nghệ 
sĩ làm việc hết mình, cống hiến cho 
khán giả tác phẩm hay, ở đó còn có 
những câu chuyện xúc động, bí 
mật hậu trường trong 
suốt tháng ngày 
thực hiện chương 
trình mà đến giờ 
họ mới tiết lộ. 

Diễn viên 
nhã Phương 
chia sẻ: “đây 
là lần thứ ba 
tôi được tham 
gia Lễ trao 
giải VTV Award, 
mỗi lần đều để lại 
trong tôi những 
cảm xúc khác 
nhau. Qua mỗi 
vai diễn, tôi đã từng bước trưởng 
thành. nếu như lần thứ nhất là sự hồi 
hộp, lần thứ hai còn cảm giác run 
run thì lần này tôi như được trở về 
ngôi nhà ấm áp thân yêu của mình. 
tôi cảm nhận được tình cảm mà 
khán giả luôn yêu thương để từ đó 
có thêm động lực trong mỗi vai diễn 
của mình”.  

năm nay, hình ảnh đọng lại trong 
trái tim của khán giải nhiều nhất 
chính là câu chuyện về 44 thầy giáo 
tại trường tiểu học tri Lễ tỉnh nghệ 

An, ngôi trường mà 
suốt bao nhiêu năm 
nay không hề có 
giáo viên nữ, ngày 
20/11 họ không nhận 
được bất cứ một bó hoa 
hay lời chúc mừng nào, 
không nước sạch, không 
có trạm y tế nhưng vượt 

lên tất cả, các 
thầy vẫn miệt mài bám 

trường, bám lớp, gieo 
con chữ và dành tình 
yêu thương cho học 
trò của mình. giải 
thưởng Nhân vật 
của năm chính là ghi 
nhận những đóng 

góp của các thầy 
với nền giáo dục Việt 

nam. tiếp đến là Hình 
ảnh thời sự ấn tượng về 

gạc Ma, cái tên 
luôn nhắc nhở 
những thế 

hệ sau về kí ức bi tráng 
không thể nào quên. 

Câu chuyện của 
mỗi nhân vật đã 
đem lại cho khán 
giả những cung bậc 
cảm xúc khác nhau, 
có cả nụ cười sảng 
khoái và những giọt 
nước mắt hạnh phúc. Bộ 
phim Giấc mơ bay lên sóng 
vào khung giờ VTV Đặc biệt 
kể về hành trình mang tên 

nỗ lực của gia đình cô 
bé khiếm thính bẩm 

sinh Khả Ái. Họ 
đã cùng nhau 
vượt lên trên 
những lời dị 
nghị để giúp 
cho cô bé 
biết nói và đi 
học như bao 

đứa trẻ khác. 
tác phẩm khi 

phát sóng đã làm 
rung động biết bao 

người về nghị lực 
của cô gái bé 
nhỏ này. tại Lễ 

trao giải, một lần nữa khán giả  vỡ 
òa hạnh phúc khi MC thanh Vân 
công bố giải thưởng chương trình 
Văn hóa - Khoa học xã hội - Giáo 
dục ấn tượng dành cho bộ phim tài 
liệu Giấc mơ bay. BtV Bích thủy (đạo 
diễn bộ phim) hạnh phúc nói: “được 
đứng ở vị trí này và cầm trên tay 
chiếc cup là mơ ước của rất nhiều 
người, trong đó có tôi, một người 
làm phim còn rất trẻ. sau này, khi lớn 

tuổi hơn, có nhiều kinh 
nghiệm hơn, nghĩ lại 

tuổi trẻ của mình, 
tôi sẽ rất hạnh 

phúc khi không 
bỏ lỡ điểm 
hẹn ngày 
hôm nay với 
tất cả các 
đồng nghiệp, 

anh chị, cô 
chú làm việc tại 

VtV. giải thưởng 
này dành cho cả 

ekip thực hiện bộ 
phim, đặc biệt cảm 
ơn quay phim  

VTV Award - Điểm hẹn 2017

khoảnh khắc 
hạnh phúc

lễ trao giải vtv award - Điểm hẹn 2017 Đã tìm ra những 
chủ nhân xứng Đáng cho 12 hạng mục giải thưởng. 
nhưng dấu ấn cảm xúc sẽ còn Đọng lại trong trái 
tim mỗi nhân vật cũng như khán giả theo dõi 
chương trình.

Bảo Thanh chiến thắng trong hạng 
mục Diễn viên nữ ấn tượng

MC Thành Trung vui mừng với giải 
Dẫn chương trình ấn tượng

Vũ Cát Tường nhận giải 
Ca sĩ ấn tượng
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Bùi Việt Hưng”. Cô gái dễ thương Khả 
Ái đã không còn rụt rè trước đám 
đông mà mạnh dạn tự giới thiệu bản 
thân và dành lời yêu thương đặc biệt 
tới người cha tuyệt vời của mình. 

gia đình là hai tiếng thiêng liêng 
nhất, bởi đó là sự khởi đầu cho 
những ước mơ, đam mê của mỗi 
con người. MC thành trung khi nhận 
giải MC ấn tượng đã dành những lời 
cảm ơn tới người vợ, con gái và đặc 
biệt anh đã dành tặng chiếc Cup 
này đến một khán giả đặc biệt luôn 
dậy sớm xem và góp ý cho anh trong 
chương trình Cafe sáng, đó chính là 
người mẹ đã khuất của mình. đạo 
diễn Khải Anh nhận được chiếc Cup 
Phim ấn tượng dành cho  Người 
phán xử  từ người cha trao cho mình, 
với anh, đó là điều may mắn lớn nhất 
trong sự nghiệp. nsnD Hoàng Dũng 
cũng dành lời cảm ơn đến những 
người thân yêu và đại gia đình VFC, 
nơi đã dành cho ông những vai diễn 
sâu đậm và để lại ấn tượng trong 
lòng khán giả.

đối với nghệ sĩ, vận động viên, 
BtV truyền hình nhận được sự ủng hộ 
của khán giả là liều thuốc tinh thần 

giúp họ nhiệt huyết hơn với công việc 
đang theo đuổi. Khi cầm chiếc Cup 
trên tay, Nữ diễn viên ấn tượng Bảo 
thanh đã xúc động: “tôi đã có nhiều 
năm làm phim, lúc nào cũng ước ao 
được cầm trên tay một giải thưởng 
nào đó cho những cống hiến của 
mình và cuối cùng ước mơ này hôm 
nay đã trở thành hiện thực. Với một 
nghệ sĩ thì bất cứ giải thưởng nào 
dù lớn hay nhỏ cũng đều là nguồn 
động lực vô cùng lớn, tôi thấy mình 
quá may mắn khi giành được giải 
thưởng này”. 

giống như Bảo thanh, giải thưởng 
Ca sĩ ấn tượng cũng làm ca sĩ, nhạc 
sĩ Cát tường nghẹn ngào khi dành 
những lời nói gửi đến người hâm 
mộ: “tường xin cảm ơn VtV tạo cho 
tường cơ hội vào đề cử và trao cho 
tường giải thưởng này. Một lực lượng 
nữa tường muốn cảm ơn chính là 
người hâm mộ, những người đã luôn 
sợ cống hiến của tường, sản phẩm, 
đam mê sáng tạo của tường không 
được công nhận nên bình chọn ngày 
đêm cho tường. tường xin cảm ơn 
các bạn đã âm thầm ủng hộ, bình 
chọn cho tường”. Cô cũng nhanh 

chóng khoe hình ảnh của mình cùng 
chiếc Cup lên trang cá nhân để 
chung vui cùng với các Fan Mèo. 

nữ VđV Ánh Viên, người đã dành 
được 8 tấm huy chương Vàng cho 
thể thao Việt nam trở thành Nhân vật 
ấn tượng của năm  cũng vui mừng 
khi cảm nhận được những tình cảm 
của mọi người giành cho mình và 
hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đem 
vinh quang về cho nước nhà.

ngoài ra, chương trình còn xướng 
tên Nghệ sĩ hài ấn tượng xuân Bắc, 
chương trình Âm nhạc ấn tượng 
cho sing My song, Chương trình của 
năm thuộc về Gặp nhau cuối năm 
xuân Đinh Dậu. Hơn hai tiếng Lễ 
trao giải diễn ra là cảm xúc hồi hộp 
xen lẫn hạnh phúc của người chiến 
thắng, phút giây lặng người đến từ 
những điều xúc động, sự lồng ghép 
những câu chuyện với các tiết mục 
ca nhạc đặc sắc. trên tất cả, VTV 
Award là nơi kết nối nhân vật, nghệ sĩ 
đến gần hơn với khán giả. 

Nhãn hàng Dr Thanh hân hạnh là 
đơn vị đồng hành chương trình này

PHƯơng trần    
Ảnh: Hải HƯng       

PTGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền( áo dài hoa) 
trao giải Chương trình VH - KHXH - GD ấn tượng 
cho ekip thực hiện PTL Giấc mơ bay
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Đằng sAu 
nHững CHiếC CúP 

Đối với khán giả, vtv awards - Điểm hẹn 
2017 là cuộc thi, cuộc so tài giữa các 
nghệ sĩ họ yêu mến, giữa các chương 
trình họ thích. nhưng với các ứng viên 
và Ban tổ chức chương trình, Đây vừa 
là dịp Để tôn vinh cá nhân, tập thể có 
Đóng góp tạo nên những sản phẩm 
truyền hình chất lượng, hữu ích, giàu 
tính nhân văn, vừa là nơi họ gặp gỡ, 
chia sẻ câu chuyện nghề và cuộc sống…

Không khí trước lễ trao giải rất náo nhiệt

Do có sự phối hợp trong công việc nên 
mối quan hệ giữa các phóng viên, biên tập viên 
nhà Đài với các nghệ sĩ rất thân thiết

NSND Hoàng Dũng là người thầy lớn của nhiều thế hệ diễn 
viên trẻ. Chiến thắng của ông tại hạng mục Diễn viên nam 
ấn tượng cũng là niềm vui của các học trò, cũng là ứng viên 
cùng hạng mục như: Hồng Đăng, Bảo Anh… Phỏng vấn các khách mời trước khi 

chính thức bắt đầu lễ trao giải

câu chuYện TruYền hình
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Lê HoA - Hải HƯng

Ông Trần Bình Minh, Ủy viên BCH Trung ương ĐCS Việt Nam, Tổng Giám đốc 
Đài THVN (áo trắng) trò chuyện cùng NSND Khải Hưng (bìa trái), NSƯT Đỗ 
Thanh Hải (bìa phải) cùng ekip diễn viên của bộ phim người phán xử

Đạo diễn Khải Anh cùng vợ - 
BTV Đan Lê không chỉ là một cặp 
đôi đẹp của làng giải trí mà còn 
phối hợp rất ăn ý trong nhiều 
bộ phim truyền hình

Niềm vui của những người bạn, đồng nghiệp sau khi chương trình kết thúc. 
Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dr. Thanh

Ánh Viên - cô gái vàng bơi lội Việt 
Nam, có thể coi là nhân vật đặc biệt 

nhất trong lễ trao giải năm nay. Cô 
nhận giải nhân vật ấn tượng của năm 

do Hội đồng chuyên môn bình chọn

Hai quán quân của Đường lên đỉnh olympia 
năm thứ 16 và 17 - Hồ Đắc Thanh Chương và 

Phan Đăng Nhật Minh xuất hiện tại lễ trao giải để 
“leo núi” trong hạng mục nhân vật của năm

NSND Khải Hưng 
(phải) và NSƯT 

Đỗ Thanh Hải -  hai vị 
“thuyền trưởng” cũ và 

mới của con tàu VFC có dịp 
tái ngộ tại lễ trao giải
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vẫn là những thông Điệp 
dành cho giới trẻ

từ năm 2009 đến 2015, với 6 mùa 
phát sóng, series phim truyền hình 
Glee đã tạo tiếng vang lớn tại Mỹ và 
nhận được hơn 90 đề cử giải thưởng 
khác nhau. Bộ phim với chủ đề học 
đường đã mang rất nhiều thông 
điệp nhân văn cho giới trẻ trên toàn 
thế giới như: Khó có ai hoàn thiện 
100%, ai cũng có điểm yếu; Dù nhiều 
người cố gắng nỗ lực nhưng chưa 
chắc có được sự thành công; thậm 
chí cả những người ở đỉnh cao khi 
gặp lỗi lầm cũng có thể bị mọi người 
xung quanh coi là người thua cuộc; 
Cuộc sống của các thanh niên 
tưởng như đơn giản nhưng thực chất 
họ phải đối diện với rất nhiều áp lực 
và mệt mỏi…, điều quan trọng là 
đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, hãy nỗ 
lực hết mình bởi quanh ta còn có 
nhiều bạn bè.

từ những thông điệp gần gũi này, 
nhà sản xuất Glee phiên bản Việt 
đã xây dựng câu chuyện mới dựa 
trên kịch bản gốc. đó là câu chuyện 
về một nhóm nhạc của trường Cao 

đẳng nghệ thuật và thể thao, được 
biết đến với tên Câu lạc bộ Glee 
gồm 12 thành viên do thầy Hoàng 
Minh dẫn dắt. tình bạn, tình yêu, tình 
thầy trò và nhiều vấn đề khác mà 
thanh thiếu niên tuổi trưởng thành 
thường gặp phải như các mối quan 
hệ phức tạp, sự tìm kiếm để nhận ra 
mình là ai, sống với đam mê, các vấn 
đề giới tính... và quan trọng hơn hết 
là hành trình mà mỗi thành viên cùng 
nhau trải qua để học cách làm việc 
nhóm hiệu quả hơn. Vẫn dựa trên bối 
cảnh và nội dung câu chuyện của 
phiên bản gốc, tuy nhiên, các tuyến 
nhân vật chính sẽ được xây dựng lại 
để tạo sức hấp dẫn và phù hợp hơn 
với đời sống của giới trẻ Việt hiện nay.

Vì kịch bản gốc có đến hơn 100 
diễn viên quần chúng tham gia vào 
các màn trình diễn trong mỗi tập 
nên việc tìm kiếm dàn diễn viên cho 
Glee Việt là một bài toán khó với ekip 
sản xuất. sau khi lựa chọn kĩ càng, 
đạo diễn nguyễn Phan Quang Bình 
đã quyết định giao 22 vai diễn quan 
trọng nhất cho những diễn viên trẻ 
như: Angela Phương trinh, rocker 

nguyễn, đỗ An, CindyV, Hữu Vi, Hoà 
Minzy, Bích ngọc idol, thanh Vy, tú Vi, 
Dũng Khánh, Lynk Lee, yaya trương 
nhi… Phần âm nhạc trong phim do 
giám đốc âm nhạc Huy tuấn đảm 
nhiệm. Hầu hết các ca khúc sử dụng 
trong phim là những bản hit đình 
đám của thị trường âm nhạc Việt 
nam trong thời gian qua được khán 
giả yêu mến. tất cả sẽ vang lên với 
màu sắc mới trong những hoàn cảnh 
đặc biệt. Phần này do giám đốc 
âm nhạc Huy tuấn chịu trách nhiệm 
biên tập, đồng thời dự kiến sẽ có sự 
hợp tác của các nhạc sĩ: nguyễn Hải 
Phong, Dương Khắc Linh, Châu đăng 
Khoa, đỗ Hiếu, touliver, Khắc Hưng, 
only C...

có gì hấp dẫn trong glee 
việt mùa 1?

sau nhiều mong đợi, tập đầu tiên 
của Glee Việt đã chính thức phát 
sóng vào ngày 18/8/2017. tập đầu 
tiên xoay quanh câu chuyện thầy 
giáo dạy tiếng Anh Hoàng Minh của 
trường Cao đẳng nghệ thuật và thể 
thao tiếp quản và cố gắng xây dựng 
lại CLB Glee. Hành trình xây dựng mái 

sự hấp dẫn của 
glee phiên Bản việt

Các hình ảnh trong phim

glee - series phim truyền 
hình Đã tạo nên hiện 
tượng văn hoá trong 
giới trẻ mỹ vừa chính 
thức ra mắt phiên Bản 
việt. với Độ dài 22 tập, 
ngoài việc phát sóng 
trên vtvcaB, glee việt 
Đã rất thức thời khi 
chọn phát sóng thêm 
trên các nền tảng số và 
các kênh trực tuyến.
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nhà chung cho những trái tim đam 
mê âm nhạc đầy thử thách nhưng 
cũng rất thú vị. Bên cạnh đó, tập đầu 
tiên cũng hé lộ những câu chuyện 
về người trẻ tuổi đứng trước sự lựa 
chọn của cuộc sống, dành nhiều 
tâm huyết và mong muốn tạo sân 
chơi cho các tài năng ca hát trong 
trường. ngoài việc thuyết phục thầy 
hiệu trưởng thái Dũng (nsƯt thành 
Lộc) để tiếp quản CLB Glee, thầy 
giáo Hoàng Minh phải chấp nhận 
sự chế nhạo từ huấn luyện viên đội 
cổ vũ - cô giáo Lan Phương và thầy 
giáo dạy thể dục - trung Kiên khi anh 
muốn tuyển thêm những thành viên 
mới cho CLB Glee của mình. đó là 
chưa kể đến những khó khăn về tài 
chính mà anh phải đối diện để duy 
trì hoạt động cho CLB. ngoài những 
câu chuyện về các mối quan hệ, 
phần âm nhạc với ca khúc chủ đề 
Đến với nhau đi chính là sợi dây gắn 
kết giữa các thành viên. nếu mỗi 
thành viên trong CLB Glee là một 
mảnh ghép chưa hoàn hảo thì âm 
nhạc đã trở thành sợi dây liên kết, 
giúp các mảnh ghép ấy tạo thành 

bức tranh hoàn chỉnh. Họ đến với 
nhau và thấy mình như thuộc về một 
mái nhà chung. 

theo đạo diễn Quang Bình, Glee 
mùa 1 sẽ mang đến câu chuyện về 
những bạn trẻ có “khiếm khuyết” ở 
một phương diện nào đó và phải 
đối diện với thất bại, áp lực của một 
người trẻ đang loay hoay tìm vị trí cho 
mình. nhưng CLB Glee là nơi giúp 
những cá nhân chưa hoàn thiện ấy 
trưởng thành, biết đối diện với khó 
khăn, thất bại trong cuộc sống và 
luôn nỗ lực hết mình. Quan trọng 
nhất là họ phải học cách chấp nhận 
nghịch cảnh và khuyết điểm của 
bản thân. Chẳng hạn như, nhân vật 
Minh Ánh (Cindy V) là cô gái có đam 
mê ca hát, có nhiều tài năng nhưng 
luôn bị mọi người ghét và chế nhạo, 
luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo, 
Minh Ánh tham gia CLB Glee cũng 
mang ý nghĩa đặc biệt như thế.

được đầu tư kĩ lưỡng về mặt hình 
ảnh nhưng giống như phiên bản gốc, 
điểm nổi bật của Glee Việt vẫn là 
âm nhạc. những ca khúc đầu tiên 
được công bố trong đó có Anh cứ đi 

đi được vang lên trong tập đầu tiên 
cũng để lại nhiều ấn tượng và cảm 
xúc dành cho người xem. Có thể nói, 
Anh cứ đi đi của Glee Việt đã mang 
đến màu sắc hoàn toàn mới khi “xóa 
bỏ” giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, 
sâu lắng của bản gốc bằng những 
tiết tấu nhanh, sôi động qua giọng 
hát của các thành viên CLB Glee: 
Minh Ánh, Mỹ Hạnh, Việt tú, tường 
Vân và gia Khánh. Dù chưa phải là 
một phiên bản hoàn hảo bởi đây là 
bài hát đầu tiên mà các thành viên 
cùng làm việc với nhau, thế nhưng, sự 
khác biệt trong giọng hát và tiết tấu 
đã làm nên một phiên bản Anh cứ 
đi đi đậm chất Glee trẻ trung và tràn 
đầy năng lượng.

Glee phiên bản Việt mùa đầu 
tiên gồm 22 tập với thời lượng 60 
phút/tập, dự kiến phát sóng đều 
đặn vào 20h thứ sáu hàng tuần trên 
VtV Cab. đặc biệt, studio Fox (Fox - 
Worldwide Distributor) sẽ chịu trách 
nhiệm phát hành bộ phim tại thị 
trường nước ngoài.

yến trAng 
Ảnh: BHD Cung CấP



12
PAY TV

câu chuYện TruYền hình

tháng 8 vừa qua, kênh 
truyền hình thể thao espn 
Đã cho phép người sử dụng 

Được xem cùng lúc Bốn màn 
hình tường thuật các trận 

Đấu trực tiếp thông qua 
thiết Bị apple tv. Động thái 

này Được xem như Bước 
chuyển mình của espn trước 

công cuộc cạnh tranh gay 
gắt giữa truyền hình với các 

hãng công nghệ số.

những Bản hợp Đồng  
Bị phá vỡ

“Cạnh tranh có lợi cho người tiêu 
dùng”, quy luật này đang tỏ ra rất 
đúng với những những khách hàng 
đã quyết định cắt bỏ dịch vụ truyền 
hình cáp truyền thống tại Mỹ. Vừa 
qua, công ty Walt Disney đã chính 
thức công bố chấm dứt hợp đồng 
cung cấp phim của mình cho hãng 
dịch vụ netflix để phục vụ cho mục 
đích phát hành trên hệ thống trực 
tuyến của riêng mình, dự định ra mắt 
vào năm 2019. giới chuyên môn 
nhận định, đây là một động thái 

khôn ngoan của Disney, nhất là khi 
hãng này vừa mua 33% cổ phiếu 
của BAMtech, công ty công nghệ 
trực tuyến trực thuộc MLB Advanced 
Media. BAMtech chính là đơn vị sản 
xuất nhiều dự án lớn bao gồm: HBo 
now và dịch vụ trực tuyến cho Liên 
đoàn bóng chày MLB. Disney cũng 
tuyên bố đang nỗ lực mua thêm 
42% cổ phiếu tại BAMtech có trị giá 
lên tới 1,58 tỉ usD. 

Ông Bob iger, giám đốc điều 
hành Disney, cho biết: “Môi trường 
truyền thông ngày càng được xác 
định rõ ràng bởi mối quan hệ chặt 
chẽ giữa các nhà sáng tạo nội dung 
và người tiêu dùng. Chính vì thế, sự 
kiểm soát của Disney đối với chuỗi 
công nghệ tiên tiến của BAMtech sẽ 
cho chúng tôi thêm năng lượng để 
tôi luyện mối liên kết đó, đồng thời 
giúp Disney thích nghi nhanh chóng 
trong thị trường cạnh tranh số”.

Hãng Disney cũng dự định tập 
trung đầu tư sản xuất hàng loạt 
bộ phim, chương trình truyền hình 
nguyên bản chất lượng cao phát 
hành đều đặn hàng năm. theo 
reuters, mặc dù Disney và Pixar đã 

quyết định thu hồi phim khỏi netflix, 
hãng dịch vụ trực tuyến này vẫn 
đang cố gắng điều đình với Disney 
để có được bản quyền cho kịch 
bản liên quan đến các nhân vật 
của Marvel và Lucasfilm. netflix hiện 
đang sản xuất hàng loạt phim dựa 
trên các nhân vật của Marvel như 
Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, 
iron Fist…, do đó khán giả sẽ vẫn 
được hưởng lợi nếu hai công ty tiếp 
tục hợp tác trong vấn đề này. 

điều đáng chú ý là công ty mẹ 
Disney sẽ cho ra mắt một dịch vụ 
trực tuyến mới độc lập trực thuộc 
kênh truyền hình thể thao EsPn vào 
năm 2019. đây là một tin vui cho 
các thuê bao đã từ bỏ dịch vụ 
truyền hình cáp trong thời gian qua 
nhưng vẫn khao khát được xem các 
trận đấu thể thao trực tiếp. Với EsPn, 
hãng truyền hình đã trải qua một 
thời gian không hề dễ dàng trong 
hai năm trở lại đây, động thái này là 
một bước chuyển mình lớn. thời gian 
qua, đế chế thể thao EsPn đã mất 
khoảng 12 triệu thuê bao so với thời 
kì đỉnh điểm năm 2011, dẫn đến hậu 
quả phải sa thải hàng loạt nhân sự 

ESpn
Bước đột phá mới
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cao cấp trong năm 2017, trong số 
đó có hai phóng viên giải nBA (giải 
bóng rổ chuyên nghiệp) đình đám là 
Marc stein và Chad Ford. Cựu biên 
kịch Bill simmons còn thốt lên rằng, 
EsPn đã quá chậm trễ trong việc 
nhận ra tầm quan trọng của số hóa 
cơ sở hạ tầng. 

Cũng theo tuyên bố từ Disney, 
dịch vụ mới của EsPn sẽ cung cấp 
trực tiếp khoảng 10 ngàn trận đấu 
cấp khu vực, quốc gia và quốc tế 
cũng như sự kiện thể thao thường 
niên như các giải: MLB, nHL, MLs, 
grand slam và các giải thể thao 
thuộc khối đại học. Các gói thể 
thao cá nhân sẽ được phục vụ cho 
cả mục đích thương mại, bao gồm 
các đối tác: MLB.tV, nHL.tV, MLs 
Live... Hiện tại, chưa có 
xác nhận chính thức về 
giá cả, song đại diện 
của Disney cho hay, 
dịch vụ mới này sẽ có 
thể được truy cập thông 
qua một hệ thống nâng 
cấp của ứng dụng 
EsPn app hiện hành. Kế 
hoạch mới của Disney 
được dự đoán sẽ khiến 
nhiều khách hàng nói 
lời tạm biệt với dịch vụ 
truyền hình cáp trong khi vẫn duy trì 
các gói thể thao của EsPn. Và chắc 
chắn đây sẽ là một cú đánh mạnh 
đối với các công ty kinh doanh dịch 
vụ truyền hình cáp.  

thay Đổi cách thức  
xem thể thao

trước khi đến với kế hoạch lớn, 
EsPn đã kịp ra mắt một dịch vụ mới, 
mang đầy tính cạnh tranh. Bắt đầu 
từ tháng 8 này, khán giả có thể dễ 
dàng xem các chương trình yêu 
thích của kênh EsPn nhờ vào dịch 
vụ trực tuyến của EsPn update cho 
phần mềm tvos của Apple tV. Dịch 
vụ này có tên gọi MultiCast, là phiên 
bản nâng cấp của WatchEsPn, 
vốn là ứng dụng xem EsPn miễn phí 
trên máy tính Windows và thiết bị 
Windows Phone. 

Khách hàng yêu thích các sản 
phẩm của hãng Apple hẳn không 
còn xa lạ gì với Apple tV, một thiết 
bị giải trí có khả năng chuyển đổi 
và đưa tín hiệu lên màn hình tivi để 

xem các nội dung trên internet 
và nhận tín hiệu video, âm thanh 
phát ra từ iPhone, iPad hay iPod 
touch thông qua chức năng Air 
Play. Phiên bản mới của EsPn dành 
cho Apple tV được xem như sự 
chuẩn bị cho dịch vụ độc lập EsPn 
ra mắt vào 2019. điểm ưu việt của 
MultiCast là cho phép người sử dụng 
xem trực tiếp cùng lúc bốn màn hình 
tường thuật bốn sự kiện khác nhau 
cùng lúc, trên cùng một giao diện 
màn hình. 

Với tính năng mới này, khán giả 
của EsPn có thể lựa chọn từ hơn 
30 sự kiện thể thao phát sóng trực 
tiếp trên khắp hệ thống kênh EsPn 
hàng ngày. đây là bước đệm quan 
trọng để trong tương lai, EsPn có 
thể phát triển ứng dụng EsPn app 
sở hữu nhiều tính năng hơn thay vì 
chỉ cung cấp những sự kiện trực tiếp 
cho riêng Multicast. Mặc dù hiện tại 
MultiCast chỉ có thể sử dụng thông 
qua nền tảng Apple tV, nhưng EsPn 
vẫn đang không ngừng mở rộng 

tìm kiếm trên nhiều công cụ trực 
tuyến khác trong tương lai. Ông 
ryan spoom, Phó Chủ tịch phụ trách 
mảng sản phẩm số của EsPn cho 
rằng, Apple tV là sự lựa chọn của 
EsPn vào thời điểm này là do nó có 
nhiều chức năng ưu việt hơn các 
nền tảng khác. 

Hiện tại, EsPn app. cho hệ điều 
hành ios và Android cũng đang 
được nâng cấp thêm nữa. đặc biệt, 
với phiên bản 5.0 bao gồm thanh 
công cụ Watch cho phép người 
sử dụng truy cập các sự kiện trực 
tiếp và các chương trình dựa trên 
đội bóng yêu thích, EsPn được cho 
là đang tăng tốc tối đa trên con 
đường chinh phục công nghệ số.  

DiệP CHi  
(Theo Foxnews và Digitaltrends)

Dịch vụ Multicast của ESPN - Nguồn: Recode

Nguồn: Allthingsd

http://mlb.tv/
http://nhl.tv/
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câu chuYện TruYền hình

star Movies, một trong những 
kênh truyền hình ăn khách 
nhất của tập đoàn truyền 

thông giải trí Fox networks group sẽ 
chính thức được đổi tên thành Fox 
Movies trên toàn châu Á. trao đổi về lí 
do của sự thay đổi này, ông Jude 
turcuato - Phó Chủ tịch kiêm giám 
đốc điều hành Fox networks group 
(Fng) tại Phillipines cho hay, hệ thống 
star tV (bao gồm star Movies, star 
World, star sports…) tại châu Á là một 
phần quan trọng của Fng, đơn vị sở 
hữu 20th Century Fox, một trong 
những hãng phim lớn nhất Hollywood. 
“Chúng tôi đang tập trung xây dựng 
thương hiệu của Fox ngày một vững 
mạnh hơn, do đó, việc trở thành một 
thương hiệu thống nhất là điều hết 
sức cần thiết”. thực ra, star Movies đã 
được nâng cấp thành kênh Fox 
Movies Premium từ tháng 1/2012 tại 
nhiều quốc gia, ngoại trừ ấn độ,  
trung Quốc, Việt nam, trung đông, 
đài Loan và Philippines. 

Hiện nay, số lượng phim bom 
tấn mới ra rạp được phát sóng trên 
kênh star Movies được liệt vào hàng 
nhiều nhất so với nhiều kênh truyền 
hình phim truyện trả tiền khác, tập 
trung trong hai khung giờ Saturday 
Blockbuster Premieres (Phim bom tấn 
lần đầu ra mắt vào thứ 7) và Monday 
Night Premieres (Phim ra mắt lần đầu 
vào các buổi tối thứ Hai). sau khi trở 
thành Fox Movies, kênh truyền hình này 
vẫn sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của 
mình, đồng thời phát triển thêm nhiều 
nội dung mới theo định hướng đổi mới 
của tập đoàn mẹ. Zubin gandevia, 
Chủ tịch Fox networks group Asia 

star Movies & star World

thay áo mới
từ tháng 10 này, khán giả sẽ Bắt Đầu làm quen với tên gọi và Bộ 

nhận diện thương hiệu mới của hai kênh truyền hình star 
movies và star world trên hệ thống truyền hình cáp toàn 

châu á. sự thay Đổi này nằm trong một phần chiến lược nhằm 
tăng cường vị thế của hãng Fox trên toàn thế giới.  

Star Movies sẽ đổi tên thành Fox Movies từ tháng 10 (Nguồn: m-adCall)
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cũng cam kết sẽ phát sóng nhiều 
series truyền hình cùng với thời điểm ra 
mắt tại Mỹ. 

thời gian qua, hãng Fox tại châu 
Á đang tiến hành nhiều cuộc cải tổ 
nhằm bắt kịp sự thay đổi to lớn của 
ngành truyền hình trong cơn bão 
công nghệ. tháng 3 năm nay, Fox 
networks group châu Á đã ra mắt 
dịch vụ trực tuyến Fox + tại Phillipines 
nhằm đáp ứng nhu cầu xem truyền 
hình mọi lúc, mọi nơi. tính ưu việt của 
Fox+ so với các tên tuổi dịch vụ trực 
tuyến ăn khách hiện thời như netflix, 
ilflix hay HooQ là sẽ nhanh chân phát 
sóng nhiều phim bom tấn mới ra lò. 
trái ngược với netflix cung cấp gần 
như mức giá đồng hạng trên toàn 
thế giới, phí thuê bao của Fox+ thay 
đổi tùy theo từng khu vực tại châu Á 
dựa trên tính toán của nhà cung cấp 
trong việc ngăn chặn tình trạng vi 
phạm bản quyền. Hơn ba tháng kể 
từ khi chào đời, dịch vụ Fox+ đã thu 
hút được hơn 100 ngàn thuê bao trên 
khắp châu Á. 

để thích nghi với dịch vụ mới này, 
Fox networks group đã phải điều 
chỉnh nhiều hợp đồng bản quyền các 
chương trình truyền hình với các đối 
tác truyền thống tại Mỹ cũng như tại 
châu Á. điều này đã thúc đẩy hãng 
bước chân vào lĩnh vực sản xuất nội 
dung nguyên gốc ngay tại châu lục 
này. Mới đây, Fox networks group đã 
công bố hai sản phẩm phim kinh dị 
đầu tiên dưới sự hợp tác với nhà sản 
xuất Hongkong là Trading Floor (sàn 
thương mại) và Stained (nhuốm màu). 

giống như star Movies, “người anh 

em” star World cũng sẽ được đổi tên 
thành Fox Life từ tháng 10. “tại châu 
Á, Fox Life sẽ liên kết chặt chẽ với hệ 
thống Fox trên toàn thế giới”, Jude 
turcuato chia sẻ. Có mặt tại châu Á 
từ năm 1995, star World hiện là một 
kênh truyền hình được yêu thích 
với nhiều chương trình giải trí hàng 
đầu dành cho phái nữ. Mặc dù xuất 
hiện với tên gọi mới, song nội dung 
của star World không có nhiều thay 
đổi. Fox Life sẽ tiếp tục phát sóng các 
series truyền hình tâm lí, hài hước, các 
cuộc thi tài năng và truyền hình thực 
tế như American Idol (thần tượng âm 
nhạc), Candidly Nicole (Cuộc sống 
của nicole), Styled to Rock UK (Phong 
cách với rock), Million Dollar Listings LA 
(thử làm triệu phú), Master Chef (Vua 
đầu bếp)…,  tường thuật các sự kiện, 
buổi lễ đặc biệt như Miss Universe, 
Annual Grammy Awards… và các 
cuộc thi khu vực như Asia’s Next Top 
Model (tìm kiếm người mẫu châu Á), 
Bolt of Talent (tài năng của Bolt)… 

tuy nhiên, lãnh đạo Fox networks 
group sẽ chú trọng nhiều hơn đến 
việc sản xuất nội dung tại bản địa. 
đơn cử, tại Phillipines, star World đã 
sản xuất hàng loạt các chương trình 
nhằm thâm nhập gần gũi hơn nữa với 
văn hoá địa phương như chương trình 
She Said Yes (Cô ấy đồng ý), Bag Hag 
Diaries (nhật kí chiếc túi xách), The Fat 
Kid Inside (Bên trong đứa trẻ bụ bẫm), 
Taste Travels (Hương vị du lịch)…

thời gian gần đây, kênh truyền hình 
khám phá national geographic Asia, 
đơn vị trực thuộc tập đoàn truyền 
thông giải trí Fox tại châu Á đã chạy 

nước rút để 
cho ra mắt Mission 
Saturn (Phiêu lưu sao thổ), một bộ 
phim tài liệu nói về những nỗ lực của 
nAsA trong việc phóng tàu không 
gian Cassini vào quỹ đạo sao thổ với 
nhiệm vụ nghiên cứu hành tinh này và 
các vệ tinh tự nhiên của nó. Cassini là 
tàu thăm dò không gian lần thứ tư tới 
sao thổ và là vệ tinh đầu tiên đi vào 
quỹ đạo. điều đáng chú ý là bộ phim 
được giới thiệu đúng vào thời điểm 
Cassini kết thúc chuyến thăm dò vào 
ngày 15/9 và phát sóng vào ngày kế 
tiếp trên kênh nat geo Hongkong.

Fox networks group có mặt tại 
châu Á từ năm 1994, hiện đang hiện 
diện tại 10 quốc gia, phát sóng trên 
14 thứ tiếng và thuê 1.200 nhân sự tại 
khu vực này. những thay đổi trong 
chiến lược của Fox networks group tại 
châu Á đã cho thấy quyết tâm của 
Fox trong việc khẳng định thương hiệu 
và nỗ lực vươn lên dẫn đầu trong hệ 
thống truyền hình cáp. star World và 
star Movies chính là bước khởi đầu để 
Fox tiến hành nhiều cải tổ khác về mặt 
nội dung và hình thức. 

An KHê (Theo Business World,  
Variety, World Screen)  

Star World sẽ đổi tên thành Fox Life từ tháng 10 (Nguồn: Inquirer Entertainment)



Một cử nhân báo chí chuyển 
sang diễn xuất, viết kịch bản và giờ 
là đạo diễn là những lựa chọn do 
hoàn cảnh đưa đẩy hay có lộ trình, 
kế hoạch, thưa đạo diễn?

đời và nghề của một người luôn 
có những bước chuyển biến, thay đổi, 
phát triển và kết thúc mà chính bản 
thân chúng ta không thể định trước và 
không thể làm đúng theo lộ trình. từ 
một cử nhân báo chí chuyển sang diễn 
viên, viết kịch bản và hiện tại đang đeo 
đuổi nghiệp đạo diễn, đó là cái duyên. 
Duyên đời và duyên nghề khiến cho 
chúng ta đến với một môi trường mới, 
kết nối với một công việc mới, từ đó 
định danh một nghề mới. Với tôi, làm 

nghề gì đều quan trọng, vì lao động nói 
chung và lao động nghệ thuật nới riêng 
chính là lẽ sống của mỗi con người.

Anh nghĩ mình sẽ dừng chân ở 
công việc đạo diễn phim hay sẽ trở 
lại với một đam mê khác? 

như tôi đã nói, khó có thể đoán định 
được những bước ngoặt mới, những 
đổi thay về nghề nghiệp trong tương 
lai. nhưng hiện tại, tôi yêu thích và bằng 
lòng với công việc đạo diễn. nó phù 
hợp với tình yêu, đam mê và sở trường 
của bản thân. Khi cùng ekip tác nghiệp 
một sản phẩm phim ảnh, tôi có cơ hội 
gặp gỡ và tương tác với báo chí, tác 
giả kịch bản, diễn viên và nhiều thành 
phần khác trong xã hội. Chính sự đa 

dạng, phong phú trong “bức tranh 
nghề” khiến tôi gắn bó với nghề  
đạo diễn.

Có những đạo diễn chỉ làm một 
dòng phim là thế mạnh nhưng Lê 
Minh lại dấn thân ở nhiều thể loại, 
mảng đề tài khác nhau, từ tâm lí xã 
hội, gia đình, trinh thám, chiến 
tranh… Đó cũng là một lựa chọn gây 
tranh cãi? 

đeo đuổi, chăm chút một dòng 
phim, một thể loại trong lĩnh vực nghệ 
thuật và giải trí là một quan điểm, 
trường phái khá phổ biến. Việc tôi dấn 
thân ở nhiều thể loại, mảng đề tài khác, 
cơ bản vì tôi đam mê, muốn tìm tòi, 
khám phá. so với thế hệ đi trước, tôi 
vẫn còn đang trong “khung” đạo diễn 
trẻ nên theo tôi, việc trải nghiệm nhiều 
dòng phim khác nhau là việc nên làm. 
Vì tôi hiểu rằng, qua quá trình đó, tôi sẽ 
tìm thấy và tích lũy nhiều kinh nghiệm, 
quan trọng hơn là nhìn rõ chính khả 
năng của mình. Cá nhân tôi luôn yêu 
nét đẹp ấn tượng, sự lãng mạn, thích sự 

đạo diễn Lê Minh

Dấn thân vì đam mê
thời gian này, cùng lúc Ba Bộ phim của Đạo diễn lê minh Đều 
lên sóng vtv: vực thẳm vô hình (vtv1), sitcom xin chào hạnh 
phúc (vtv3) và không như ngày hôm qua (vtv6). anh cũng hé 
lộ Đang tích cực tìm kiếm diễn viên cho một dự án phim Điện 
ảnh Đề tài hành Động - hài sẽ khai máy Đầu tháng 10 tới Đây. 
vị Đạo diễn thích tìm tòi và Đam mê khám phá này luôn tự 
thấy mình là người trẻ trong công việc làm phim. 

Đạo diễn Lê Minh
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gai góc, cá tính nên tạm thời tôi nhận 
thấy sở trường của mình, hay nói cách 
khác, tôi tự tin hơn khi đối diện với dòng 
phim hình sự, trinh thám và thích khai 
thác chiều sâu tâm lí. 

Trước đây, lí do anh bỏ công 
việc diễn xuất vì nhận ra bản thân 
“thiếu độ hút, ít duyên khi đứng trước 
ống kính”, vậy khi ở vai trò đạo  
diễn - người lựa chọn diễn viên cho 
các bộ phim của mình, góc nhìn  
của Lê Minh sẽ như thế nào?  

tôi cần cả hai yếu tố: kĩ thuật diễn 
xuất và cảm xúc, chưa kể đến ngoại 
hình, cá tính, đặc trưng phong cách 
của từng diễn viên sao phù hợp với 
từng loại vai diễn. góc nhìn của tôi khi 
lựa chọn diễn viên chính là sự hình dung 
khả năng hóa thân của diễn viên đó 
cho số phận nhân vật mà họ sẽ đảm 
nhiệm. Khả năng của con người là vô 
tận, tiềm lực của mỗi diễn viên là một 
ẩn số mà người đạo diễn phải có trách 
nhiệm khai thác, tạo điều kiện cho họ 
được thể hiện, được tỏa sáng.

Vực thẳm vô hình - bộ phim hình 
sự lấy đối tượng tội phạm là trục 
nhân vật chính để khai thác, kịch 
bản có sự khác biệt ra sao so với các 
bộ phim cùng đề tài?

Lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi thấy 
sốc vì câu chuyện phim xoay quanh 
các tuyến nhân vật chính đều phản 
diện. tuy nhiên, càng về sau tôi càng 
thấy thú vị và hấp dẫn bởi cách dẫn 
dắt câu chuyện và kĩ thuật “phục bút” 
của tác giả đưa đến nhiều bất ngờ. 
Quá trình quay phim, nhà sản xuất đã 
đầu tư đúng mức, toàn diện nên tạo 

điều kiện cho tôi và ekip thể hiện tốt 
những ý đồ nghệ thuật, những mảng 
miếng trong phim. 

Dàn diễn viên của Vực thẳm vô 
hình là những gương mặt nghệ sĩ nổi 
tiếng, anh làm mới họ ra sao trong bộ 
phim này?  

Với phim Vực thẳm vô hình, tôi có 
cơ hội làm việc với nhiều gương mặt 
nghệ sĩ nổi tiếng như: đức thịnh, Quốc 
thái, trang nhung... trân trọng thành 
công, dấu ấn mà họ tạo được trong 
lòng khán giả, phát huy sở trường, nhận 
ra sở đoản kết hợp với việc trao đổi kĩ 
và sâu về yêu cầu vai diễn trong phim, 
tôi cùng họ tìm con đường, một giải 
pháp để “làm mới” chính mình trên 
quan điểm: “Không nên tắm hai lần trên 
một dòng sông”. Quan trọng nữa, họ là 
những nghệ sĩ luôn có trách nhiệm với 
tên tuổi của chính mình.

người phán xử, bộ phim cùng 
đề tài, đã tạo ra làn sóng dư luận 
mạnh mẽ, anh có nghĩ Vực thẳm vô 
hình sẽ phải chịu áp lực thành công 
đó? Anh có lo lắng không?

tôi nghĩ, tất cả chúng ta hãy cùng 
quan tâm và phấn khởi trước làn sóng 
dư luận mạnh mẽ xung quanh bộ phim 
Người phán xử. Còn lo lắng hay bị áp 
lực là điều tôi không thể nghĩ đến vì sản 
phẩm điện ảnh, truyền hình chất lượng 
có thể ví như những món ăn tinh thần, 
sắc - hương - vị khác nhau nhưng đều 
mang ý nghĩa “bồi bổ” đời sống cho 
công chúng.

Xưa nay, khâu yếu nhất của 
mảng phim hình sự là kịch bản, sau 
đến kinh phí hạn chế dẫn đến việc 

dàn dựng các cảnh quay chưa tới, 
chưa hấp dẫn. Điều này được khắc 
phục ra sao trong Vực thẳm vô hình? 
Việc chọn lựa và di chuyển giữa các 
bối cảnh xa như thế nào, khó khăn ra 
sao với ekip thực hiện?

Câu chuyện phim là chuỗi tình tiết 
kịch tính, các pha hành động diễn 
ra trên các con phố, ngõ hẻm, công 
viên, bờ sông… kéo theo sự vất vả cho 
cả ekip khi phải di chuyển nhiều điểm 
quay liên tục trong một ngày từ tP HCM, 
Củ Chi, Biên Hòa, Vũng tàu… Ekip cũng 
đã có những đêm thức trắng thực hiện 
các cảnh quay trong nghĩa trang, kho 
bãi container, gầm cầu, xưởng cưa, 
nhà hoang…

Ekip đã nhận được sự giúp đỡ 
về mặt chuyên môn nghiệp vụ công 
an như thế nào trong bộ phim hình  
sự này? 

Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ 
tích cực. Vấn đề đáp ứng được thị hiếu 
và sự tò mò của khán giả về cách các 
chiến sĩ công an phá án tinh vi, bất ngờ, 
mạo hiểm ra sao lại nằm trong giới hạn 
“không cho phép” về việc công khai 
bí mật nghiệp vụ. Bất cứ kịch bản nào 
về dòng hình sự phá án đều phải có sự 
kiểm soát và thông qua của bên công 
an. Chúng tôi cũng được tư vấn về kĩ 
thuật diễn xuất cho diễn viên. xét cho 
cùng, xây dựng hình ảnh chiến sĩ công 
an Việt nam bản lĩnh, tài năng, kiên 
cường phá án bảo vệ cuộc sống bình 
yên cho xã hội là việc nên làm.

Xin cảm ơn anh!
tHụC Miên  
(Thực hiện)

Các cảnh trong phim Vực thẳm vô hình
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hội sách Hà nội lần thứ iV năm 
2017 là hoạt động thường niên 
do uBnD thành phố Hà nội tổ 

chức, góp phần nâng cao văn hóa 
đọc và phát triển phong trào đọc sách, 
hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây 
dựng người Hà nội văn minh, thanh 
lịch. đây là một trong những hoạt động 
nổi bật nhằm hướng tới kỉ niệm ngày 
giải phóng thủ đô 10/10 năm nay. Dự 
kiến, Lễ khai mạc Hội sách diễn ra vào 
8h30 sáng 22/9, lễ bế mạc vào 17h 
ngày 26/9 tại trung tâm Hoàng thành 
thăng Long.

Hội sách Hà nội dự kiến có khoảng 
gần 200 gian hàng tham gia. Ban tổ 
chức sẽ tổ chức khu vực trưng bày, 
phát hành sách về chủ đề khởi nghiệp, 

những kiến thức và bài học kinh nghiệm 
trong quá trình khởi nghiệp; khu vực 
trưng bày, giới thiệu sách dành cho các 
nhà xuất bản nước ngoài; các gian 
hàng trưng bày, giới thiệu và phát hành 
sách của các nhà xuất bản, công ty 
sách trong nước gồm nhiều thể loại 
sách: thiếu nhi, văn học, văn hóa - xã 
hội, kinh tế, khoa học kĩ thuật, y học, 
ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số... 
Hội sách cũng là cơ hội để độc giả có 
được những cuốn sách mình yêu thích 
với nhiều mức giảm giá và ưu đãi của 
các nhà sách, đơn vị phát hành, nhà 
xuất bản…

ngoài ra, Hội sách còn có các cuộc 
hội thảo, tọa đàm, giao lưu giữa độc 
giả với các tác giả, nhà văn hóa, nhà 

nghiên cứu, doanh nhân về chủ đề 
khởi nghiệp, các tác phẩm văn hóa đọc, 
kĩ năng, phương pháp đọc sách… đặc 
biệt, Ban tổ chức sẽ phát động các đơn 
vị tham gia Hội sách và độc giả cùng ủng 
hộ, tặng sách cho các thư viện trường 
học và các điểm bưu điện văn hóa xã 
miền núi, xã đặc biệt khó khăn… đây 
còn là dịp để các đơn vị phát hành trong 
nước học hỏi kinh nghiệm từ đại diện một 
số tổ chức, hội và hiệp hội xuất bản trong 
khu vực và thế giới về xu hướng phát triển 
của ngành xuất bản trên thế giới, kinh 
nghiệm tổ chức, tham gia hội sách quốc 
tế... bên cạnh các hoạt động giao dịch, 
kí kết, hợp tác liên kết xuất bản và mua 
bán, trao đổi bản quyền.

tHAnH PHƯơng

hội sách hà nội lần thứ iv năm 2017 với chủ Đề “sách và 
khởi nghiệp” diễn ra từ ngày 22/9 - 26/9 tại trung  
tâm Bảo tồn di sản thăng long - hà nội (tại 19c  

Đường hoàng diệu, hà nội).  

điểm hẹn mùa thu 
cho người yêu sách
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vào những ngày Đầu thu, 
tại nhà triển lãm 16 ngô 
quyền, hà nội Đã diễn ra 
triển lãm mang tên  
phố mới thu hút du khách 
Bởi những nét chấm phá 
Đặc sắc, tươi trẻ và 
phóng khoáng. Đây là 
triển lãm cá nhân Đầu 
tiên Được trình làng của 
họa sĩ trẻ phạm hà duy 
khánh, với 19 tác phẩm từ 
chất liệu sơn dầu. 

Thủ đô Hà nội, với những 
con phố nhỏ hẹp còn giữ 
nguyên dáng hình và đời 

sống bên trong của nó từ đầu thế 
kỉ đã thu hút sự quan tâm của 
nhiều thế hệ họa sĩ trong suốt chiều 
dài lịch sử. Họa sĩ trẻ Phạm Hà Duy 
Khánh là một trong những nghệ sĩ 
tiếp nối của dòng đề tài đó.

nếu họa sĩ Jeremy Mann người 
Mỹ nổi tiếng thế giới với những con 
phố, những xa lộ đêm loang loáng 
ánh đèn, được thể hiện dưới một 
bút pháp bậc thầy về kĩ thuật; 

một Dương Việt nam mạnh mẽ với 
bút pháp to, nhỏ tiếp nối, tạo nên 
những con phố tung tăng nhảy 
nhót trong nắng từ các sắc màu 
nguyên bản... thì tác phẩm 
của Phạm Hà Duy Khánh 
với bút pháp mạnh mẽ 
của người trẻ thể hiện 
rõ tinh thần mới mẻ. 
Có thể Duy Khánh 
chưa biết tới phố 
của Jeremy Mann 
và Dương Việt nam, 
anh không hướng tới 

con đường của các họa sĩ kia mà 
chỉ hướng tới cái đẹp trong sự chờ 
đợi khao khát, trong trẻo của một 
không gian mới. người xem tranh 
như được truyền niềm say mê khám 
phá và yêu thích phố xá từ họa sĩ. 
những con phố nhỏ, ngõ nhỏ Hà 
nội hay Ô Quan Chưởng, cầu Long 
Biên thân quen… hiện lên trong các 
bức họa của Duy Khánh một cách 
sinh động với những nét chấm phá 
tươi mới.

sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc, sau 
khi học xong trường Cao đẳng Mỹ 
thuật - Âm nhạc Vĩnh Phúc, Phạm 
Hà Duy Khánh đã về quê dạy mĩ 
thuật nhưng con đường nghệ thuật 
không dừng lại ở đây, anh tiếp tục 
dùi mài, học hỏi ở hai ngôi trường 
hàng đầu về đào tạo mỹ thuật là: 

đại học sư phạm nghệ thuật trung 
ương và đại học Mỹ thuật Việt nam 
để rồi gia nhập hẳn vào làng nghệ 

sĩ trẻ sống tại Hà nội. Phố mới 
là triển lãm cá nhân 

đầu tiên của anh 
với cái nhìn phố 

trong tâm hồn 
giản dị của một 
chàng trai quê. 

Các tác 
phẩm hội họa 

của Duy Khánh 
có mặt thường 

xuyên trong các triển 
lãm khu vực do Hội Mỹ 

thuật Việt nam tổ chức và các triển 
lãm nhóm... Có thể kể đến triển lãm 
Dòng chảy của dự án Mountain 
Star Charyty (MsC): triển lãm nhóm 
sự kiện nghệ thuật Đàn bà - Đàm 
thoại & Độc thoại; triển lãm Hanoi 
Art Market; triển lãm Không gian 
cho Palette mới… Anh đã có tranh 
triển lãm tại Hungary (2016) và đài 
Loan (2017). Lần triển lãm cá nhân 
đầu tiên này của Duy Khánh là một 
thử nghiệm cho những quyết định 
nằm trong chuỗi dự án của năm 
2017, khẳng định sự dấn thân thử 
thách đối với anh trong nghệ thuật. 
Duy Khánh tâm sự: “tôi có mặt, tôi 
mong ước, tôi hi vọng...  một thành 
phố tràn đầy năng lượng của sự 
sống mới không chỉ bởi dáng vẻ 
diện mạo mà là cả tinh thần đang 
vươn lên lạc quan để tìm thấy 
những điều thú vị trong cuộc sống 
thực tại...”.

Phạm Hà Duy Khánh đang ở 
độ tuổi làm việc sung sức, hi vọng, 
người yêu nghệ thuật sẽ hội ngộ 
thêm nhiều sáng tác mới của anh 
trong tương lai.

MAi CHi

Họa sĩ Duy Khánh 
trình làng phố mới

Thế giới giải Trí
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nhóm nhạc từng tạo nhiều 
dấu ấn tại hòa âm và ánh 
sáng 2015 Đã tiến thêm 
một Bước mới trong sự 
nghiệp với alBum Đầu tay 
ai Bằng anh. Đây cũng là 
nền móng Để Bắt Đầu cho 
mục tiêu lớn hơn là lọt 
vào Đề cử của giải thưởng 
âm nhạc grammy. ước mơ 
này không hề xa vời khi pB 
nation Đã Được sony music 
Đỡ Đầu với hợp Đồng quản 
lí Độc quyền 10 năm.

Cơ duyên nào đã đưa các 
anh đến với hợp đồng “nặng kí” 
với công ty Sony Music 
Entertainment? 

Chúng tôi nhận được sự quan 
tâm của mọi người từ bài I Believe, 
được chuyển sang tiếng Việt từ 
bài hát gốc của ca sĩ Joshua Jin 
(trung Quốc). Ca khúc này cũng 
là mối lương duyên đầu tiên giúp 
chúng tôi có cơ hội hợp tác với 
sony Music Entertainment. sau khi 
hoàn thành xong bản thu âm, đại 
diện của sony Music ở Hồng Kông 
đã sang Việt nam gặp chúng tôi 
và đề nghị kí hợp đồng độc quyền 

cho hãng. Câu chuyện này cách 
đây đã hai năm. nhờ vậy, chúng tôi 
mới có được sản phẩm là album Ai 
bằng anh để gửi đến khán giả trong 
tháng 8 vừa qua. 

Sự hợp tác này đã thay đổi tư 
duy âm nhạc cũng như phong 
cách làm việc của PB Nation như 
thế nào so với trong nước?

Chúng tôi có cơ hội được sang 
thăm công ty sony Music ở Hồng 
Kông và quay MV trong ba ngày. ấn 
tượng lớn nhất là có rất nhiều album 
của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới 
đã từng được thực hiện tại đây. sau 
đó, chúng tôi tập nhảy, thử phục 
trang... đến ngày thứ ba thì chúng 
tôi bắt đầu quay MV. Cách làm việc 
với ekip ở Hồng Kông rất khác biệt 
vì họ khiến chúng tôi luôn cảm thấy 
hưng phấn. Không khí làm việc hăng 
say đã giúp chúng tôi quên hết khó 
khăn, cứ xuất hiện trước ống kính là 
khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ. đây là 
sản phẩm đánh dấu bước đi mới, 
truyền năng lượng, cảm hứng và 
cách làm việc chuyên nghiệp hơn 
cho nhóm để có lực đẩy cho các 
bài hát tiếp theo.

Tại sao các anh lại quyết định 
tung album toàn các ca khúc mới 

thay vì tập hợp những sáng tác từng 
gây ấn tượng với khán giả trước  
đây hoặc trong cuộc thi hòa âm 
ánh sáng? 

Chúng tôi đã thử thăm dò bằng 
các ca khúc I Believe, Chợ tình, Real 
You, Ai bằng anh. Khi nhận được 
phản hồi tốt của khán giả, chúng 
tôi quyết định đưa thêm ba bài 
hát nữa vào album, được lựa chọn 
trong khoảng 20 sáng tác mới gần 
đây. đây là công sức, thành quả 
lao động của Hà Lê và Phúc Bồ. đó 
là những câu chuyện, trải nghiệm, 
nguồn cảm hứng mà chúng tôi 
muốn chia sẻ với mọi người. 

Phong cách thời trang của 
nhóm trong album rất tươi tắn, bắt 
mắt, khác biệt hoàn toàn so với 
đặc trưng của dòng nhạc 

PB nation
giấc mơ grammy&

Đại diện Sony Music Entertainment, 
ông Ariel Fung tiết lộ lí do họ chọn PB 
Nation để đầu tư chính là hiểu được 
sự chân thành, khát khao và mục 
tiêu rõ ràng của nhóm. Họ mong 
muốn được cung cấp những nền 
tảng, quy trình sản xuất âm nhạc 
chuyên nghiệp để mang PB Nation 
đến với công chúng Việt Nam và 
toàn khu vực, thế giới. 
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underground. Tại sao 
lại có sự phá cách này? 

Chúng tôi xuất phát 
từ hip hop nhưng album 
này có nhiều thể loại, từ 
nhạc nhẹ đến sôi động 
(ballad, frunky, tropical, 
house…). Hai anh em 
cố gắng tìm đến một 
phong cách thời trang 
trẻ trung, hấp dẫn, nhiều 
cảm hứng hơn để phù 
hợp với những sáng tạo 
mới. Quan trọng là trang 
phục thể hiện cá tính, 
tự do, đầy sự phóng 
khoáng, mạnh mẽ. đó là những 
nét đẹp mới mà chúng tôi muốn 
hướng đến. 

Được hãng đĩa danh tiếng kí 
hợp đồng độc quyền, sắp tới, các 
anh hướng đến mục tiêu nào?

trong hai năm qua, PB nation 
đã lần lượt đạt được những mục 
tiêu của mình ở thị trường âm nhạc 
trong nước là tham gia các chương 
trình âm nhạc lớn như Moon soon 

H-Artistry, giải Cống hiến… và gần 
đây là giấc mơ giải thưởng grammy.

Giải thưởng Grammy liệu có 
là ước mơ quá xa vời?

Chúng tôi muốn lọt vào danh 
sách đề cử vì chỉ bước này thôi đã 
là việc rất khó. nhưng trước khi làm 
việc với sony Music, chúng tôi cũng 
từng ao ước được làm việc với một 
hãng đĩa chuyên nghiệp. Cần phải 

có những bước đi chuyên 
nghiệp và thứ tự, từng 
bước từng bước một. Vì 
thế, chúng tôi đã kí với 
sony Music Entertainment 
hợp đồng 10 năm. trong 
thời gian đó, chúng tôi 
muốn liên tục phát triển, 
trưởng thành và hoàn 
thiện bản thân nhiều hơn. 
tôi muốn đặt mục tiêu thật 
xa để hai anh em phải cố 
gắng, nỗ lực thật nhiều. 

Nhóm PB Nation sẽ 
dùng “tuyệt chiêu” nào 
để chinh phục thế giới?

tất cả những sáng tác của 
chúng tôi đều chịu ảnh hưởng của 

hip hop. ngoài ra, chúng tôi luôn 
muốn đưa năng lượng tươi mới, 
trẻ trung vào mỗi ca khúc, cho dù 
ballad nghe có vẻ buồn nhưng 
những thông điệp của bài hát luôn 
tươi sáng, cá tính dựa trên những trải 
nghiệm riêng của mình. đó là những 
điểm đặc biệt mà chúng tôi tự tin là 
khác biệt với mọi người. 

LƯu PHƯơng (Thực hiện)

Đại diện Sony Music Electronic VietNam Mr.Tsuda và  
đại diện Sony Music Entertainment Ariel Fung.
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các dự án phim trọng điểm 
không còn đặt cược tất cả 
vào mùa hè sôi động như 

trước mà dần chuyển hướng sang 
mùa phim đầu năm và dịp lễ cuối 
năm. năm 2017 thể hiện khá rõ cục 
diện này. Beauty and the Beast 
(người đẹp và quái vật) - phim có 
doanh thu cao nhất ra mắt từ 
tháng 3. Bộ phim thứ hai vượt mức 
tỉ đô - Fast and the Furious (Quá 
nhanh và quá nguy hiểm phần 8) 
và các phần khác trong loạt phim 
đua xe đình đám thường khởi động 
sớm từ tháng 4. Star Wars (Chiến 
tranh giữa các vì sao) trở thành 
điểm hẹn tháng 12 trong khi một số 
bom tấn siêu anh hùng quan trọng 

của năm như: Justice League (Liên 
minh công lí) hay Thor: Ragnarok 
(thor: ngày tận thế) cũng chọn 
tháng 11 để bớt cạnh tranh trực 
tiếp với “người nhà”. Vì lí do trên 
cộng với sức hút giảm sút của bản 
thân chuỗi phim thương hiệu, 
chuyển thể, làm lại (ngoại trừ điểm 
sáng bất ngờ mang tên Wonder 
Woman) đã khiến tổng doanh thu 
mùa phim hè theo thống kê của 
Variety  giảm tới 10,8% so với năm 
trước. 

nhưng chuyên gia phân tích tình 
hình phim ảnh Jeff Brook còn chỉ ra 
rằng, một đối thủ bất ngờ được cho 
là đã phân tán sự quan tâm của khán 
giả đối với mùa phim hè khiến họ 

không còn dễ dàng lên cơn sốt và 
nhanh chóng rút hầu bao như trước 
chính là các bom tấn truyền hình. 
“tâm điểm bàn luận hè năm ngoái 
là Stranger Things (Cậu bé mất tích), 
năm nay là Game of Thrones (Cuộc 
chiến vương quyền)” - Jeff đánh giá. 
Có lẽ, đây cũng là cách nói bóng 
bẩy để ám chỉ sự thất vọng tràn trề 
đối với mùa phim hè mà thôi vì khó 
lòng có thể so sánh một bộ phim điện 
ảnh được đầu tư hàng trăm triệu usD 
với phim truyền hình dù có bạo tay 
chi đi chăng nữa thì kinh phí cũng 
chỉ như con số lẻ. tuy nhiên, nhìn vào 
cách truyền thông lẫn khán giả hay 
cộng đồng mạng bị cuốn vào không 
khí sục sôi chờ đợi, bàn luận, trông 
ngóng hai series phim trên, nhận xét 
của chuyên gia Jeff Brook không hẳn 
là nói quá. giữa kỉ nguyên vàng bùng 
nổ của phim truyền hình, sự xuất hiện 
của Stranger Things đã đốn gục cả 
khán giả và giới phê bình vì sự mới 
mẻ, táo bạo cùng dàn diễn viên nhí 
vô cùng xuất sắc. Phim không chỉ khơi 
gợi lại phong cách thập niên 80 thế 
kỉ trước mà còn cho thấy, trẻ em có 

đối thủ bất ngờ 
của mùa phim hè

mùa phim hè luôn Được coi là thời Điểm càn quét doanh thu 
dữ dội Đối với các nhà làm phim hollywood, là khi các tác 
phẩm Được mệnh danh Bom tấn chen chân ra rạp. Đây cũng 
là dịp cao Điểm cho những chiến lược truyền thông phim 
khiến khán giả Bị Bấn loạn với câu hỏi: hè này xem gì, phim 
nào ăn khách nhất, hay nhất…? tuy nhiên, “gió” Đang dần 
Đổi chiều, các dự án phim lớn Đang chuyển mục tiêu sang các 
thời Điểm khác trong năm.

Mùa phim hè Hollywood năm 2017 (Nguồn: thedarkmamba)
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thể làm nên những điều phi thường 
như thế nào. từ thời điểm 15/7/2016, 
khi netflix chính thức cung cấp các 
tập Stranger Things cho đến cả một 
năm sau, mọi thông tin về phim dù 
nhỏ giọt cũng luôn nhận được sự 
quan tâm rất lớn - điều mà nhiều tác 
phẩm được đầu tư hoành tráng hơn 
hẳn cũng không thể sánh được. Với 
Game of Thrones (GoTs) mùa thứ 7, 
việc dời ngày lên sóng từ tháng 4 
lên tận giữa tháng 7 không chỉ lấy 
đi cơ hội tiếp tục chiếm giải Emmy 
mà thoạt đầu còn bị cho là sẽ bị 
mờ nhạt về phương diện hiệu ứng 
truyền thông khi rơi vào tâm điểm 
phim hè. trái với lo lắng, GoTs lại 
đang áp đảo các đối thủ, kể cả với 

những tác phẩm điện ảnh lừng lẫy. 
sự việc hãng HBo bị đánh cắp dữ 
liệu, bị đe dọa tung các tập phim 
làm lộ toàn bộ kịch bản mùa thứ 
7… không ngăn cản được GoTs trở 
thành chủ đề nóng trên mọi phương 
tiện truyền thông. đông đảo ngôi 
sao Hollywood (vốn là fan của GoTs) 
cũng tiếp thêm lửa để series phim 
truyền hình này giữ vị trí tâm điểm 
trên mạng xã hội thông qua nhiều 
bình luận đầy lôi cuốn. Việc rút ngắn 
xuống chỉ còn vỏn vẹn 7 tập thay vì 
10 như thông lệ càng khiến tháng 
7 - 8 trở thành cuộc đua gay cấn, 
không thể bỏ lỡ của GoTs. Với lịch 
phim ra rạp tính đến hết tháng 8, 
khó có tác phẩm nào đủ sức khuấy 
động doanh thu và cũng ít có khả 
năng cạnh tranh ngôi vị tâm điểm dư 
luận với GoTs.

nhìn chung, sự cạnh tranh từ phim 
truyền hình chỉ như giọt nước làm tràn 
thêm chiếc li vốn đã đầy ắp vấn đề 
khiến mùa phim hè từ niềm tự hào trở 
thành nỗi đau đầu của Hollywood. 
Về cơ bản, khi còn quá phụ thuộc 
vào các thương hiệu phim ăn khách, 
khai thác đến sáo mòn và nối dài 
một cách nhàm chán phần tiếp theo 
hay làm lại thì khán giả cũng sẽ bớt 
dần sự háo hức, kể cả với thị trường 
khổng lồ được xem là dễ tính như 
trung Quốc. Doanh thu từ phim 3D 
cũng không còn cao ngất ngưởng 
như thời điểm hoàng kim. nếu không 
có những thay đổi mang tính đột 
phá, e rằng mùa phim hè năm sau 
công chúng lại tiếp tục đổ xô vào 
GoTs mùa thứ 8 (được dự đoán sẽ lên 
sóng trong tháng 7/2018) vì đây là 
mùa cuối cùng khép lại bản trường 
ca bi tráng của lửa và băng.

tHùy An (Theo Variety)

(Nguồn: collider) (Nguồn: reddit)

(Nguồn: reddit)
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ngôi sAo củA Tháng

Addison timlin
khao khát 
vai diễn Để Đời

nữ diễn viên trẻ 
addison timlin có 

một sự nghiệp nghệ 
thuật êm Đềm. vai 

diễn cứ lần lượt tìm 
Đến cô như những cơ 

duyên tình cờ. thế 
nhưng, addison 

timlin chưa Bao giờ 
tự hài lòng với Bản 

thân, cô vẫn luôn 
khao khát một vai 

diễn Để Đời. 
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sinh ra tại Philadelphia, 
Pennsylvania (Mỹ), Addison 
timlin lần đầu bén duyên với 

màn ảnh rộng năm 14 tuổi với vai 
diễn một cô bé mắc bệnh đái tháo 
đường trong bộ phim Derailed (Kẻ 
tống tình - 2005). nhờ diễn xuất tự 

nhiên và vẻ đẹp mỏng mày hay 
hạt, cô thiếu nữ Addison timlin từ 
đó được các đạo diễn tin gửi nhiều 
vai chính trong các bộ phim. Cô 
lần lượt xuất hiện trong các tác 
phẩm điện ảnh như: After School 
(ra đời - 2008), Stand Up guys (Kẻ 
chống đối - 2012), Love and Air 
Sex (tình yêu và khát khao - 2013), 
The Awkward Moment (Khoảnh 
khắc ngốc nghếch - 2014), The 
Town That Dreaded Sundown (thị 
trấn cuồng sát - 2014), Fallen 
(thiên thần sa ngã - 2016)… Bên 
cạnh đó, Addison timlin cũng để 
lại ấn tượng đẹp trong lòng khán 
giả qua nhiều bộ phim truyền 
hình như: 3lbs (3 pound - 2006), 
Californication (Dân chơi Cali - 
2011), Zero Hour (0 giờ - 2013),  
Girl in the Box (Cô gái trong chiếc 
hộp - 2016), Start Up (Khởi  
nghiệp - 2017)…

Với Addison timlin, vai diễn đầu 
tiên là một dấu mốc quan trọng trong 
cuộc đời. Khi được hỏi về cảm giác 
khi phải hóa thân vào vai một cô 
bé 14 tuổi bị bệnh đái tháo đường, 
phải kiểm tra đường huyết trước 
mỗi bữa ăn và tự tiêm insulin hằng 
ngày, Addison timlin nhớ lại: “năm 
đó, tôi còn rất trẻ, hồn nhiên nhận 
lời đạo diễn đóng phim. thế nhưng, 
bản năng đã thôi thúc tôi phải hết 
mình với công việc. Một người bạn bị 
mắc bệnh tiểu đường đã truyền đạt 
cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để thể 

hiện vai diễn chân thực nhất. nhờ 
bộ phim, tôi càng hiểu rõ và cảm 
thông với các bệnh nhân đái tháo 
đường. sau này, tôi đã tích cực tham 
gia nhiều hoạt động giúp đỡ những 
người mang căn bệnh này”. 

trong số các bộ phim Addison 
timlin đóng trong thời gian gần đây, 
vai diễn trong Fallen (thiên thần sa 
ngã) được đánh giá cao hơn cả. đây 
là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu 
thuyết nổi tiếng cùng tên xuất bản 
năm 2009 của nhà văn Lauren Kate, 
được thực hiện bởi scott Hicks, đạo 
diễn từng được đề cử 7 giải oscar 
cho bộ phim Shine (Ánh dương). 
trong phim, nhân vật Lucinda “Luce” 
Price do Addison thủ vai luôn sống 
trong nỗi sợ hãi không thể cắt nghĩa 
được và bị giằng xé nội tâm bởi một 
mối tình tay ba li kì.  nói về Fallen, 
Addison trải lòng: “Cuối cùng thì 
giấc mơ của tôi cũng trở thành hiện 

thực khi được hợp tác cùng lúc với 
Jeremy irvine và Harrison gilbertson. 
Chúng tôi đã chăm sóc nhau như 
anh em một nhà và duy trì tình bạn 
đẹp đến tận bây giờ”. 

tháng 8 năm ngoái, Addison timlin 
được nhận vai diễn Hillary Diane 
rodham trong When I’m a Moth (Khi 
tôi là một chú ngài), bộ phim tái hiện 
lại cuộc đời của bà Clinton trong thời 
gian sinh sống tại bang Alaska sau 
khi tốt nghiệp đại học. thời điểm này, 
cuộc chạy đua vào nhà trắng đang 
bước vào giai đoạn nước rút và lợi 
thế nghiêng về phía bà Clinton. Dù 
bận rộn với nhiều công việc, song 
Addison timlin vẫn vùi đầu vào các 
tài liệu nghiên cứu về cuộc đời và sự 
nghiệp của Hillary Clinton. đến tháng 
11, sau khi chiến thắng chung cuộc 
thuộc về ông Donald trump, Addison 
timlin đã có chút hụt hẫng, song cô 
vẫn tin rằng, When I’m a Moth vẫn là 
cơ hội “có một không hai” của mình. 
Bộ phim sẽ đóng máy vào năm 2018, 
và Addison timlin rất hi vọng, vai diễn 
hóa thân vào hình tượng người phụ 
nữ được xem như biểu tượng của nữ 
quyền sẽ là tác phẩm đáng nhớ nhất 
trong sự nghiệp của cô. trước khi đến 
với When I’m a Moth, khán giả sẽ có 
cơ hội được gặp lại Addison timlin 
trong bộ phim Fallen lần đầu tiên ra 
mắt trên kênh Fox Movies trong tháng 
10 này. 

KiM ngÂn (Theo Imdb, Buzzfeed)

so với các ngôi sao đồng trang 
lứa, Addison timlin tham gia hoạt 
động nghệ thuật đều đặn. trung 
bình mỗi năm, cô góp mặt trong 
5 - 6 phim ở cả lĩnh vực điện ảnh 
và truyền hình. Dù lao động 
nghiêm túc và các vai diễn của 
cô hiếm khi nhận lời chỉ trích của 
khán giả, song Addison timlin 
chưa khi nào thôi hi vọng về một 
vai diễn để đời. 

Trong phim Fallen (Nguồn: Pinterest)
Addison sẽ hóa thân thành 
Hillary Clinton (Nguồn: WJLA)
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nhiều người vẫn thường 
thấy hoa hậu - nhà 
thiết kế ngọc hân 
quanh quẩn Bên mẹ 
trong cửa hàng áo dài ở 
phố hàng chuối. chính 
không gian nhỏ Bé ấy là 
nơi cô nảy sinh nhiều ý 
tưởng táo Bạo Để Đưa 
trang phục này vươn ra 
chinh phục thế giới...

áo dài mang thế giới vào 
việt nam 

được trời phú cho vẻ đẹp tươi 
tắn, rạng rỡ, ngọc Hân đăng 
quang ngôi vị Hoa hậu Việt nam 
năm 2010 khi vừa tròn 20 tuổi. Khi 
đó, cô đang là sinh viên khoa thiết 
kế, trường đại học Mỹ thuật Công 
nghiệp Hà nội. sau khi tốt nghiệp, 
ngọc Hân trải qua nhiều công việc 
như người mẫu, stylist, biên tập viên 
về thời trang, MC và hiện đã sở 
hữu một thương hiệu thời trang của 
riêng mình.

người ta thấy thiên hướng thiết 
kế của Hoa hậu ngọc Hân ngày 
càng có bản sắc. Phong cách, kiểu 
dáng trang phục luôn giữ được 
nét truyền thống của áo dài Việt 
nam, nhưng họa tiết và các chi tiết 
trong những mẫu áo dài của ngọc 
Hân lại luôn bay bổng với những xu 
hướng của quốc tế. Chính sự độc 
đáo đó đã làm cho những bộ sưu 
tập của ngọc Hân luôn tạo được 
ấn tượng đặc biệt với công chúng. 
ngọc Hân hào hứng chia sẻ: “Áo 
dài của tôi thường có họa tiết, 
tất cả đều do tôi thiết kế và lên ý 
tưởng. Mỗi bộ sưu tập mang một ý 
nghĩa khác nhau, lấy cảm hứng từ 
những hình ảnh tiêu biểu của các 
nước như: Hàn Quốc, nhật Bản, 
Pháp, Mỹ hay nga...”  

Mới đây, ngọc Hân đã đưa tình 
hữu nghị Việt - nga vào thiết kế của 
mình trong bộ sưu tập Cảm hứng từ 
nước Nga. Không chỉ tự thiết kế, cô 
còn diện bộ áo dài in hình búp bê 
nga mang tông màu vàng ấm này 
khi làm MC cho đêm giao lưu Thắm 
tình hữu nghị Việt - Nga. sự tinh tế 
đó của ngọc Hân khiến những 

Kết nối thế giới 
bằng thời trang

sAo: Phim & Đời 
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người bạn nga vô cùng xúc động. 
Họ đã cảm nhận được sự chân tình 
của người dân Việt nam đối với nước 
nga. ngọc Hân bộc bạch: “sự kiện 
đó đã đem lại niềm vui cho Hân cũng 
như những người bạn đến với Việt 
nam. Biết đâu nó lại in sâu vào tâm 
trí những người bạn nga hình ảnh về 
một Việt nam thân thiện, mến khách 
và ý tưởng kết nối hai nước thông 
qua thời trang”. 

những kỉ niệm Đong Đầy 
gương mặt của ngọc Hân vô 

cùng rạng rỡ khi kể về “vị khách lúc 
nửa đêm” - một Việt kiều nhật. “tình 
cờ thấy bộ sưu tập áo dài với các 
họa tiết văn hóa nhật Bản của ngọc 
Hân trong một tạp chí trên máy bay, 

chị ấy muốn có bộ áo dài giống 
vậy để gây ấn tượng với một đối tác 
người nhật. xuống sân bay là chị 
ấy tìm ngay số điện thoại của tôi và 
nài nỉ tôi giúp để chị có áo dài mặc 
ngay trong ngày hôm sau”. trước sự 
chân thành của vị khách lạ, đặc biệt 
là tấm lòng của chị với mối quan hệ 
Việt - nhật, ngọc Hân không chút nề 
hà mà nhận lời ngay, dù lúc đó đã 11 
giờ đêm. Vị khách lạ cũng không ngờ 
cô Hoa hậu lại nhiệt tình đến thế. sau 
sự kiện đó, hai người trở thành bạn bè 
thân thiết. ngọc Hân chia sẻ: “tôi vui 
không phải bởi bán được bộ áo dài 
mà niềm vui trong tôi lớn hơn thế rất 
nhiều. điều tôi quan tâm nhất chính 

là cảm xúc của mọi người khi mặc 
đồ do mình thiết kế. Họ có thực sự hài 
lòng, thích thú không? nhất là trong 

tình huống đó, trang phục của tôi sẽ 
mang tới những đối tác nhật Bản của 
khách hàng một thông điệp vô cùng 
đáng quý”.

Không chỉ quan tâm đến thời 
trang áo dài của người lớn, thời gian 
gần đây, Hoa hậu Việt nam 2010 luôn 
đau đáu bởi thực trạng mẫu mã áo 
dài cho trẻ em rất nghèo nàn. Một 
phần ước mơ của cô đã trở thành 
hiện thực khi cho ra mắt bộ sưu tập 
tết đinh Dậu. trong hành trình với 
tà áo dài truyền thống của mình, 
nhà thiết kế - Hoa hậu đã gặt hái 
được không chỉ thành công trong sự 
nghiệp thiết kế mà còn có cả những 
tình bạn không tuổi, không biên giới, 
giữa những người yêu “tà áo dài chất 
chứa văn hóa” của ngọc Hân. Quan 
trọng hơn cả là những tà áo dài mà 
ngọc Hân thiết kế đã góp phần nối 
dài hơn nữa sự kết nối văn hóa giữa 
các quốc gia, dân tộc. 

 
Ngọc Hân đến với sự nghiệp người 
mẫu và thiết kế thời trang từ vai trò 
mẫu nhí cho báo Hoa Học Trò. Năm 17 
tuổi, cô đã giành nhiều giải thưởng 
như: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi 
Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon 
Hoa học trò 2005… Ngọc Hân tốt 
nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 
Hà Nội và theo đuổi ước mơ là nhà 

thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Năm 
2010, cô đăng quang Hoa hậu Việt 
Nam. Trong số các Hoa hậu Việt Nam, 
Ngọc Hân được công chúng yêu mến 
nhờ hình ảnh năng nổ trong các hoạt 
động thiện nguyện và bảo vệ môi 
trường. Cô cũng nỗ lực làm việc ở 
nhiều lĩnh vực như MC, thiết kế thời 
trang, kinh doanh thời trang và in vải.

Ngọc Hân cùng các em nhỏ

Ngọc Hân với các  
thiết kế áo dài của mình

đứC Kiên 
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sAo: Phim & Đời 

Xuất thân từ một sinh viên ngành du 
lịch, con đường nào dẫn bạn đến với  
nghệ thuật?

tôi thi vào ngành du lịch cũng bởi ước 
mơ được đi thật nhiều nơi. nhưng sau khi 
tốt nghiệp, chưa có dịp đi đâu đó như ước 
nguyện thì tôi đã lâm vào cảnh… thất nghiệp. 
đang ở trong hoàn cảnh ấy thì tôi gặp hai cậu 
bạn học cùng phổ thông hiện đang là sinh 
viên của trường sân khấu - điện ảnh. Họ rủ tôi 
đi đóng vai quần chúng, vừa để kiếm thêm 
thu nhập, cũng vừa là để cho trôi qua những 
tháng ngày thất nghiệp. tôi thì thích khám phá, 
thích điều mới mẻ nên gật đầu. Vai diễn đầu 
tiên tôi được giao là một vai… xác chết. nhưng 
rồi tôi bắt đầu mê đắm nghề diễn. Mùa hè 
năm đó, tôi dự thi đại học chuyên ngành diễn 
viên và may mắn lọt vào top 5 những người 
điểm cao của lớp.

Khi đến với nghệ thuật, chắc hẳn bạn 
có nhiều khó khăn? 

Khi mới bước chân vào con đường nghệ 
thuật, ai cũng đều trải qua vô vàn khó khăn. 
đầu tiên là phải tự khám phá, tự nhìn ra năng 
khiếu của mình để rèn giũa được những kĩ 
năng và kĩ năng đó phải được thể hiện qua 
diễn xuất. tôi biết đó là một hành trình khó 
khăn và tôi vẫn cố gắng từng ngày để rèn 
luyện mình trở thành một diễn viên thực thụ.

Diễn viên nhật Quang

cố gắng 
từng ngày…

trong lĩnh vực sân khấu và Điện ảnh, diễn 
viên trẻ nhật quang Đang ngày càng phấn 
Đấu khẳng Định tên tuổi của mình. mới Đây, 
quang tham gia vai thứ chính trong phim 
ghét thì yêu thôi của Đạo diễn trịnh lê 
phong và nhận Được nhiều cảm tình từ khán 
giả. nhật quang chia sẻ với Độc giả tcth về 
con Đường nghệ thuật mà anh Đã lựa chọn.
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Tôi đã được nghe một đạo 
diễn chia sẻ rằng, nghệ thuật là 
gian nan, là một hành trình mà 
người nghệ sĩ phải nỗ lực suốt đời. 
Anh nghĩ sao về điều đó?

5 - 6 năm trước, có lần đi làm 
phim truyền hình, tôi đã bị sốc vì nó 
khác hẳn với những thứ mình được 
học trong trường. Các anh, chị, 
cô, chú diễn viên cầm quyển kịch 
bản đọc qua một lần là quay được 
luôn. Còn tôi quá non nớt, khi vào 
quay, tim đập mạnh, tay run lập 
cập, mồm cứng đơ. Hôm đó, tôi đã 
diễn hỏng. thực sự, tôi cũng bi quan 
nhưng rồi nhờ sự động viên của các 
anh chị đi trước, tự bản thân nhìn 
nhận vấn đề một cách nghiêm túc, 
tôi đã cố gắng hoàn thiện mình qua 

từng vai diễn. Vậy nên, cho đến 
bây giờ, với bất kì một vai diễn nào 
tôi đều đọc rất kĩ và sống thật sâu 
với nhân vật. Dù đó chỉ là một vai 
diễn phụ.

Không như nhiều bạn trẻ 
khác bị gia đình phản đối khi 
quyết định theo nghiệp diễn, bạn 
lại rất được gia đình ủng hộ khi 
quyết định đi theo con đường này. 
Sự thuận lợi ấy nó có ý nghĩa như 
thế nào với bạn?

nhà tôi không ai theo nghệ thuật 
cả nhưng khi biết tôi quyết định theo 
nghề diễn, bố mẹ rất ủng hộ. tôi 
nghĩ, sự ủng hộ, tin tưởng và khuyến 

khích của gia đình đã cho tôi 50% 
sức mạnh để theo đuổi con đường 
mình đang lựa chọn. những ngày 
đầu, khi tôi diễn còn vụng về, 
chưa bắt nhịp được cùng guồng 
quay của những đoàn làm phim, 
mẹ chính là người an ủi và động 
viên tôi nhiều nhất. tôi có thêm sức 
mạnh và động lực để vượt qua 
khó khăn.

Trong quá trình theo đuổi 
nghiệp diễn, dù là một diễn viên 
trẻ nhưng chắc hẳn bạn cũng 
phải tìm cho mình những quan 
điểm diễn xuất?

tôi luôn đề cao sự sáng tạo trong 
nghệ thuật. Mình có thể học hỏi 

nhưng không thể dập khuôn, không 
thể là bản sao của bất kì ai. đó 
cũng là điều tôi học hỏi được từ các 
anh chị đồng nghiệp tại nhà hát 
tuổi trẻ, nơi tôi đang công tác. tôi 
nghĩ sự sáng tạo, dấu ấn cá nhân là 
thực sự cần trong điện ảnh.

Bạn có thể chia sẻ về vai 
diễn trong bộ phim ghét thì  
yêu thôi đang được phát sóng  
trên VTV?

Khi đọc kịch bản Ghét thì yêu 
thôi và thấy thích dù vai diễn của 
tôi chỉ là thứ chính. đây là bộ phim 
hay với rất nhiều vai diễn ấn tượng 
và tôi thấy bị cuốn hút. trong phim, 
tôi đảm nhận vai Kiên, người yêu 
và cũng là chồng sắp cưới của Kim 
(Phương Anh đóng). đây là một bộ 
phim hay với sự tham gia của rất 
nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. tôi nghĩ, mình 
may mắn được tham gia một bộ 
phim như vậy.

Kế hoạch sắp tới của bạn 
là gì?

sắp tới, tôi cứ ngồi hóng phim ra 
mắt và xem phản ứng của khán giả 
thế nào để tự rút kinh nghiệm. Công 
việc của tôi ở nhà hát tuổi trẻ khá 
bận. tôi luôn hi vọng tự mình khám 
phá ra những điều ẩn chứa bên 
trong con người mình.

Xin cảm ơn và chúc bạn 
thành công hơn trong sự nghiệp!

HƯơng Hà (Thực hiện)

Nhật Quang trong hậu trường phim ghét thì yêu thôi
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sAo: Phim & Đời 

Chào Phượng Vũ,  cho tới nay 
chị đã có những thay đổi về ngoại 
hình, bí quyết nào để chị trở thành 
cô gái có dáng người thanh mảnh 
và đẹp rạng ngời như vậy? 

tôi đã tập luyện rất nặng và ăn 
uống tuân thủ theo chế độ. thời gian 
đầu rất khó khăn vì mình đã quen 
với chế độ ăn trước đây, hàng ngày 
tập luyện quá nặng khiến mình nản 
chí. nhưng sau một thời gian thấy rất 
hiệu quả và mình có thể tự tin hơn khi 
giảm cân, vì vậy, tôi quyết tâm nhiều 
hơn nữa để có được ngoại hình như 
bây giờ. giảm cân là một quá trình 
hết sức gian nan, điều quan trọng là 
không được nản lòng, phải thực sự 
tuân thủ chế độ ăn uống, bên cạnh 
đó phải duy trì tập luyện thể thao để 
có một cơ thể khoẻ mạnh. 

Vừa qua, chị đã tham gia 
chương trình gương mặt thân 
quen, chương trình đó đã 
giúp chị có những trải 
nghiệm thú vị gì?

Chương trình 
Gương mặt thân 
quen giúp tôi khám 
phá được bản thân 
nhiều hơn. tôi được 
thử sức với nhiều dòng 
nhạc, đặc biệt là hát 
dân ca nam bộ, điều 
mà trước đây tôi chưa từng 
nghĩ là mình sẽ làm được. Bên 
cạnh đó, tôi cũng phát hiện ra mình 
“khá đẹp trai” khi hoá thân thành 
một nam ca sĩ, rất thú vị. Kỉ niệm mà 
tôi nhớ nhất đó là lần hoá thân vào 
danh ca da màu Donna summer, 
hôm đó tôi phải bôi đen toàn bộ cơ 
thể để giống người da màu, sau đó, 
tôi phải mất vài tiếng đồng hồ để tẩy 
trang. đó là kỉ niệm rất đáng nhớ vì 
nếu không tham gia chương trình này 
thì sẽ không bao giờ tôi có được trải 
nghiệm đó. 

Nhân vật nào khi hóa thân  
để lại cho Phượng Vũ nhiều ấn 
tượng nhất?

Khi tham gia chương trình, bấm 
vào nhân vật nào tôi cũng cảm thấy 
thú vị nhưng có lẽ nhân vật khiến tôi 
vừa “vất vả”, vừa yêu thích đó là chị 
Phi nhung. Bạn biết đấy, tôi là người 
miền Bắc, chưa từng hát dân ca, đặc 

biệt là hát tiếng nam bộ nên rất khó 
khăn khi hóa thân vào chị ấy. nhưng 
dù có vất vả thế nào tôi cũng tập 
luyện ngày đêm để người xem thấy 
mình giống  ca sĩ Phi nhung. Lần biểu 
diễn ấy, tôi đã giành được giải nhất 
tuần. tôi nghĩ, cái gì khó khăn nhưng 
mình có sự nỗ lực thì sẽ đạt được kết 
quả xứng đáng. 

Được mọi người biết đến qua 
mạng Internet, lại bước ra từ cuộc 
thi âm nhạc lớn, tham gia nhiều trò 
chơi trên truyền hình, chị có thấy 
mình may mắn? 

tôi cảm thấy mình thật sự may 
mắn, ngay từ đầu đã có bước đà rất 
thuận lợi và điều may mắn nhất trong 
cuộc đời của tôi là gặp được anh 
đàm Vĩnh Hưng.  Anh chính là người 
thầy đã dạy dỗ và dìu dắt tôi từng 
bước trên con đường ca hát. Có thể 

nói, anh chính là vị “thần” hộ 
mệnh của tôi, mặc dù 

vậy, tôi tự nhận thức 
được rằng, may 
mắn sẽ không tiếp 
tục tới nữa nếu 

mình không 
cố gắng và 
tôi đang nỗ 
lực từng ngày 
để xứng đáng với 
những gì mà khán giả 
kì vọng. 

Chất giọng trầm ấm của chị 
đã chinh phục khán giả bằng 
những bản ballad nhẹ nhàng. Sắp 
tới, chị có muốn khám phá bản 
thân mình ở nhiều thể loại âm nhạc 
khác nhau?

tôi rất thích hát ballad và chất 
giọng của tôi thích hợp với thể loại 
này nhất.  nhưng tôi muốn trở thành 
một ca sĩ đa năng, vì vậy, tôi vẫn 
muốn khám phá và thử sức ở dòng 
nhạc sôi động. tôi sẽ trau dồi thêm vũ 
đạo để tự tin hơn với thể loại này. Hình 
ảnh tôi muốn hướng đến đó là một ca 

sĩ trẻ trung, quyến rũ để phù hợp với 
dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi. tôi 
mong rằng, khán giả sẽ luôn ủng hộ 
và yêu thương để tôi có thể cháy hết 
mình với niềm đam mê âm nhạc.

Từ bỏ nghề kế toán để theo 
đuổi đam mê ca hát và vào TP. Hồ 
Chí Minh lập nghiệp, chị đã có 
những dấu ấn nhất định trong lòng 
khán giả. Chị có lời khuyên nào 
cho các bạn trẻ hiện vẫn còn e dè, 
không dám theo đuổi ước mơ  
của mình?

đam mê ca hát của tôi được nuôi 
dưỡng từ nhỏ nhưng hoàn cảnh gia 
đình không cho phép tôi có thể đi 
theo con đường này. trước đây, tôi 
nhận thức là phải đi làm để kiếm tiền 
phụ giúp mẹ, còn giấc mơ làm ca sĩ 
phải tạm gác lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn 
khao khát một ngày được đứng trên 
sân khấu, được hát và được khán giả 
đón nhận. Ông trời không phụ lòng 
người, cơ hội đến với Giọng hát Việt 
năm đó đúng là ngàn năm có một. 
sau khi đã ổn định về mọi mặt, đây 
chính là cơ hội cuối cùng để tôi theo 
đuổi ước mơ, mình phải chớp lấy. tôi 

nghĩ rằng, các bạn trẻ hãy dám 
nghĩ, dám làm, luôn cố gắng 

không ngừng nghỉ và không từ 
bỏ ước mơ dù khó khăn như 
thế nào chăng nữa. tất cả 
mọi cố gắng đều sẽ được 
đền đáp, nếu bạn chưa 
thành công, nghĩa là bạn cố 

gắng chưa đủ. Vì vậy, phải 
luôn cố gắng hàng ngày, hàng 

giờ và không cho phép bản thân 
được chủ quan.

Thời điểm hiện tại, điều gì chị 
quan tâm nhất?

thời gian gần đây tôi khá bận 
rộn cho các chương trình truyền 
hình và các show diễn. sắp tới, tôi 
còn có một chuyến lưu diễn nước 
ngoài trong một thời gian dài, vì 
vậy, tôi không có nhiều thời gian 
bên mẹ. nhưng tôi sẽ cố gắng thu 
xếp cân đối giữa công việc và 
chăm sóc mẹ, mẹ luôn là người 
quan trọng nhất đối với tôi.

Cảm ơn Phượng Vũ và chúc 
chị luôn thành công!                                                         

yên PHƯơng (Thực hiện)   
Ảnh: nHÂn Vật Cung CấP   



Phượng Vũ 
tràn đầy 
nhiệt huyết 
trong  
âm nhạc 
phượng vũ, ca sĩ Được mọi 
người Biết Đến với Biệt 
danh “cô gái ăn kẹo”,  sau 
khi tham gia giọng hát 
việt năm 2015, cho tới nay 
Đã có những Bước thay Đổi 
về ngoại hình cũng như 
giọng hát Để Đến gần với 
công chúng yêu âm nhạc. 
năm nay, phượng vũ vừa 
tham gia chương trình 
gương mặt thân quen, tuy 
không Được giải cao nhưng 
Bằng sự cố gắng qua từng 
Đêm thi, cô Đã ghi dấu ấn 
của mình trong lòng  
khán giả. 

Phượng Vũ trong CT gương mặt thân quen 2017
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Ái Phương
tôi chưa dám nhận 
mình là diễn viên

nhận Được cơn mưa lời khen cho vai diễn trong Bộ phim yêu 
Đi Đừng  sợ nhưng ái phương lại khá thận trọng khi nói về 
lĩnh vực mới mẻ này. với cô, Đó chỉ là một khía cạnh trong 
con người mình, chưa nói lên Điều gì cả. nữ ca sĩ hi vọng có 
nhiều cơ hội thể hiện hơn nữa trên màn ảnh Để khán giả có 

Được những Đánh giá chính xác nhất. 

sAo: Phim & Đời 
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Từng chia sẻ rằng, phim ảnh 
không phù hợp với mình, điều gì đã 
đưa chị đến với Yêu đi đừng sợ?

tôi không được đào tạo về diễn 
xuất nên gần như không bao giờ chủ 
động tìm kiếm cơ hội với phim ảnh. 
Với Yêu đi đừng sợ, tôi rất thích ekip 
làm phim. Các bạn đều là những 
người tài năng, chu đáo và đầy nhiệt 
huyết, thêm vào đó, vai diễn này 
cũng khá phù hợp với tôi. thời gian 
quay cũng ngắn, không ảnh hưởng 
tới lịch làm việc nên tôi quyết định 
tham gia. Với tôi, đó là cơ hội để mình 
học hỏi và khám phá thêm những 
khía cạnh khác của bản thân. 

Diễn xuất của chị trong bộ 
phim này được đánh giá là rất 
duyên dáng và hài hước, điều đó 
có giúp chị tự tin để dấn thân  
sâu hơn vào bộ môn nghệ thuật  
thứ Bảy?

Mặc dù rất cám ơn sự ưu ái của 
khán giả dành cho Ái Phương nhưng 
tôi cũng không quá ảo tưởng về bản 
thân. nếu có tiếp tục đóng phim, 
chắc chắn tôi sẽ cân nhắc lựa chọn 
vai diễn, hình ảnh phù hợp với mình 
và tất nhiên phải có sự chuẩn bị  
kĩ lưỡng. 

Sau thành công của Yêu đi 
đừng sợ chị đã có dự án điện ảnh 
nào khác chưa?

Hiện tại, tôi chưa có thời gian để 
dành cho phim ảnh vì lịch làm việc 
đã kín hết rồi.

Cách đây một năm, Ái 
Phương đã đảm nhận vai trò dẫn 
chính của lễ trao giải VTV Awards 
cùng với Trấn Thành và nhận được 
nhiều tình cảm của khán giả. Trải 
nghiệm này có giúp ích cho chị 
trong nghề nghiệp không?

tôi cảm thấy rất may mắn vì đài 
tHVn đã cho mình cơ hội được dẫn 
chính trong một lễ trao giải quan 
trọng như vậy, được làm việc chung 
với những MC, biên tập viên mà mình 
ngưỡng mộ. trước đó, tôi cảm thấy 
hơi lo lắng vì anh trấn thành là người 
rất hoạt ngôn, không biết mình có 
theo kịp nhịp độ của anh ấy không. 
nhưng khi làm việc chung thì tôi mới 
phát hiện ra rằng, anh trấn thành  rất 
biết cách dìu bạn dẫn. tôi rất cảm 
kích vì điều đó. 

Ái Phương là nghệ sĩ có nhiều 
danh xưng: người mẫu, ca sĩ, nhạc 
sĩ, MC và bây giờ là diễn viên. 
Công việc nào khiến chị cảm thấy 
thỏa mãn và lột tả được con người 
của mình nhiều nhất?

Khi bước chân vào con đường 
nghệ thuật, tôi chưa bao giờ chủ đích 
sẽ làm nhiều thứ như thế, tất cả là 
do duyên số đưa đẩy. tôi cũng chưa 
bao giờ nhận mình là người mẫu vì 
không có nhiều cống hiến cho lĩnh 
vực này. Còn nhạc sĩ thì cũng chưa 
phải, vì chỉ viết nhạc theo cảm hứng. 
Với diễn xuất, tôi cũng chỉ diễn theo 
bản năng, khán giả cũng chỉ thấy 
được một khía cạnh của Ái Phương 
mà thôi. Âm nhạc là lĩnh vực mà tôi 
đã dành rất nhiều thời gian và tâm 
huyết nên cảm thấy tự tin nhất. tôi sẽ 

rất tự hào nếu được khán giả công 
nhận là một ca sĩ hoặc là một nghệ sĩ 
đa năng.

Dường như Ái Phương là một 
người khá thận trọng?

tôi nghĩ, mình là người biết tôn 
trọng công việc và khán giả. Làm bất 
cứ công việc gì đều cần có sự chuẩn 
bị chu đáo. nếu chỉ làm theo cảm 
tính hay để được nhắc tới nhiều hơn 
thì đó không phải là một nghệ sĩ  
chân chính. 

Âm nhạc chính là tâm hồn 
của người nghệ sĩ, với một cô gái 
27 tuổi, lứa tuổi được cho là đủ 
chín chắn lại đang hạnh phúc 
trong  tình yêu, thì âm nhạc của Ái 
Phương trong giai đoạn này sẽ 
mang màu sắc như thế nào?

Ở thời điểm này tôi muốn âm 
nhạc sẽ thể hiện được tiếng nói riêng 
của mình nhưng không quá hô hào. 
đó là tiếng nói của người phụ nữ độc 
lập, biết được giá trị của bản thân và 
xứng đáng được yêu thương. Hi vọng, 
các sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ 
truyền cảm hứng đến những bạn nữ 
ở độ tuổi của mình, giúp các bạn có 
cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. 
MV mới Mạnh mẽ lên cô gái - một 
sáng tác của nhạc sĩ Lê Phương là 
một sản phẩm như vây. Ca khúc đề 
cao giá trị và đánh thức sự tự tin của 
người phụ nữ. thông qua MV này, tôi 
muốn nhắn nhủ  tới các cô gái, hãy 
mạnh mẽ lên vì tình yêu còn khắp 
trên thế giới này

Trước đây, Ái Phương thường 
gắn liền với hình ảnh thanh lịch đầy 
nữ tính, nhưng thời gian gần đây 
chị thường khoe những hình ảnh rất 
gợi cảm trên trang cá nhân, đó có 
phải là phong cách mà chị muốn 
hướng tới?

tôi không mặc định hình ảnh của 
mình theo một phong cách nào nhất 
định mà  phụ thuộc vào cảm xúc ở 
từng thời điểm và từng nơi mình xuất 
hiện. nếu muốn thể hiện sự gợi cảm, 
cũng cần có sự chọn lọc, thể hiện 
được sự khỏe khoắn, căng tràn sức 
sống để truyền cảm hứng cho mọi 
người chứ tuyệt đối không phải là hở 
hang, dung tục.

tHu trAng (Thực hiện) 
Ảnh: MiLor trần



sở hữu chiều cao 1m87 
cùng với gương mặt hoàn 
hảo, James Jirayu Đã gây 

náo loạn làng giải trí xứ 
chùa vàng ngay từ lần 

Đầu tiên ra mắt vào năm 
2013. từ Đó tới nay, chàng 
trai sinh năm 1993 này Đã 

gặt hái Được những thành 
tích tuyệt vời khiến cho 

cả những người trong 
nghề cũng phải ngưỡng 
mộ.  Bên cạnh sự nỗ lực 

không ngừng nghỉ thì 
ngoại hình và tính cách 

ngọt ngào Đã giúp anh 
chàng Đánh gục trái tim 
của khán giả thái lan và 

nhiều nước châu á.

chàng trai 
ngọt ngào của 
màn ảnh thái
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James bắt đầu được yêu thích 
trên màn ảnh nhỏ thái Lan sau 
bộ phim Khunchai Puttipat (Bác 

sĩ Puttipat) thuộc series Suparbburut 
Juthathep (những quý ông nhà 
Junthathep) của đài CH3. đây cũng 
là bộ phim ăn khách nhất màn ảnh 
nhỏ thái năm 2013, là bệ phóng cho 
nhiều ngôi sao nổi tiếng hiện nay như: 
James Ma, Bomb tanin, Mint Chalida, 
teaw nataporn... Với ngoại hình nổi 
bật và diễn xuất tự nhiên, James Ji đã 
chinh phục khán giả khi vào vai 
chàng bác sĩ tưởng chừng như khô 
khan nhưng lại cuồng nhiệt, bất chấp 
mọi nguy hiểm và mạnh mẽ khi đối 
mặt với tình yêu. Vai diễn này ngay 
lập tức đã đưa James lên hàng ngôi 
sao khi mới tròn 20 tuổi, trở thành 
người mẫu ảnh ăn khách trên hàng 
loạt các tạp chí xứ chùa Vàng và 
nhận được nhiều lời đề nghị quảng 
cáo với mức catse khủng. Không chỉ 
nổi lên như một hiện tượng hay nhờ 
ngoại hình, chàng trai sinh năm 1993 
đã chứng tỏ khả năng diễn xuất đa 
dạng của mình qua hàng loạt vai 
diễn ấn tượng như: chàng công tử 
nhà giàu ngỗ ngược trong phim Người 
con gái tôi yêu, nhà ngoại giao trẻ 
tuổi kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng 
trong Chỉ riêng mình em, quận trưởng 
mạnh mẽ, kiên định, quyết 
đoán trong Người vợ 
mẫu mực và mới 
đây là ông chủ 
khách sạn lịch 
lãm, chung thủy 
trong Cứu tinh 
nàng thiên nga. 
Vai diễn này đã 
giúp James 
đánh bại hàng 
loạt các tên tuổi lớn 
để mang về cho mình 
giải thưởng nam diễn 
viên chính xuất sắc nhất trong lễ 
trao giải Maya Adward cuối tháng 8 
vừa qua. 

nhiều khán giả đã không ngần 
ngại dành tặng hai từ “hoàn hảo” 
khi nói về James Ji. Bên cạnh phim 
ảnh, anh còn sở hữu giọng hát ngọt 
ngào, khả năng chơi guitar và nhảy 
cực giỏi.  Khi còn học tiểu học, James 

đã có niềm yêu thích đặc biệt dành 
cho nhảy múa. Mỗi khi  được nghỉ 
hè, có ngày anh dành đến 10 tiếng 
đồng hồ để tập nhảy. Lên cấp 3, đã 
tham gia ban nhạc của trường với vị 
trí guitar bass.  tháng 6/20016, James  
đã chính thức ra mắt với tư cách một 
ca sĩ ở nhật với single  Loving You Too 
Much do universal Music phát hành. 

sau hai năm tấn công sang thị 
trường nhật Bản, ngôi sao 24 

tuổi đã trở thành nghệ sĩ 
thái Lan được yêu mến 
nhất đất nước Mặt trời 
mọc. đầu tháng 9 vừa 
qua, bộ phim điện 
ảnh  Home Away From 
Home (Khắp nơi đều 

là nhà) do anh đóng 
chính với bạn diễn nhật 

đã được trình chiếu tại Liên 
hoan phim ngắn châu Á - 

short shorts Film Festival & Asia 2017 
tại Mỹ  và nhận được nhiều phản hồi 
tích cực. Bộ phim là câu chuyện về 
cuộc gặp gỡ của tài xế taxi, cô gái trẻ 
và chàng lữ khách đến từ các quốc 
gia ở châu Phi, châu Á, châu Âu tại 
tokyo… trong chuyến đi, họ đã gặp 
cô gái người nhật tên Akiko và cùng 
nhau trải qua chuyến du lịch tuyệt vời. 
điều đặc biệt là khi họ phát hiện ra 

những “cánh cửa thần kì” kết nối về 
nhà của họ ở châu Âu, châu Phi và 
đông nam Á.

Chỉ mất chưa đầy 5 năm để vươn 
lên vị trí hàng đầu của làng giải trí xứ 
chùa Vàng, với lịch làm việc dày đặc 
và catse khủng nhưng ước mơ hồi 
nhỏ của James Ji  là trở thành một 
lập trình viên máy tính. tuy nhiên, mẹ 
anh lại thấy được những tố chất đặc 
biệt của con trai và kì vọng con mình 
sẽ trở thành một siêu sao. Chính bà 
là người đã gửi hình của James tới 
một cuộc thi người mẫu và sau khi 
giành chiến thắng, anh lọt vào mắt 
xanh của người sáng lập Meta talent 
Management Agency, công ty quản lí 
đào tạo diễn viên hàng đầu thái Lan 
hiện nay và chính thức bước vào con 
đường nghệ thuật. Dù không thật sự 
đam mê nhưng muốn làm cho bố mẹ 
hài lòng, James đã nỗ lực rất nhiều. 
“thành công ngoài mong đợi của vai 
diễn đầu tiên, lại nhận được quá nhiều 
tình cảm của khán giả khiến tôi không 
còn sự lựa chọn nào khác. Không thể 
để những người yêu thương mình phải 
thất vọng, nên đành phải dốc hết sức 
lực mà bước tiếp thôi. gia đình và 
khán giả chính là động lực để tôi đi 
đến ngày hôm nay”- nam diễn viên 
chia sẻ. 

ngôi sao 25 tuổi thừa nhận, từ khi 
bước chân vào làng giải trí, anh hầu 
như không có thời gian dành cho 
bản thân nên hẹn hò là một điều xa xỉ 
trong giai đoạn này. nếu có thời gian 
rảnh, anh thường dành để tương tác 
và giao lưu với người hâm mộ trên 
mạng xã hội. điều đó giúp nam diễn 
viên rèn luyện sự cẩn trọng, luôn phải 
suy xét kĩ càng trước  khi chia sẻ một 
điều gì. Bên cạnh đó, tương tác với 
người hâm mộ cũng cho anh nhiều 
cảm hứng và ý tưởng mới mẻ. Mục 
tiêu trước mắt của James là được thử 
sức với một vai hài và trình diễn những 
ca khúc do chính mình sáng tác. Luôn 
xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, lịch 
thiệp, khiêm tốn, thân thiện, đặc biệt 
là sự quyết liệt với công việc, chắc 
chắn chàng trai này còn tiến rất xa 
trên con đường nghệ thuật.  

Bảo AnH 
Nguồn ảnh:  JAMEsJi.CoM

Nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc 
nhất tại lễ trao giải Maya Adwards
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những 9x rất… chất

HLV Vũ Cát tường tự tin khẳng 
định mùa thi năm 2017 sẽ là cuộc 
đua, cuộc đối đầu những nghệ 
sĩ trẻ tuổi không chỉ tương đồng 
về tuổi đời, tuổi nghề mà còn 
khá gần gũi về phong cách, định 
hướng âm nhạc. Mỗi người có 
thể có một con đường riêng, một 
cách xây dựng hình ảnh riêng 
nhưng đều đậm cá tính và có 
dấu ấn rõ rệt.

Có lẽ, khi đã cùng đồng hành 
với Giọng hát Việt nhí (GHVN) đến 
mùa thi thứ 5, khán giả cũng hiểu 
rằng, không nhất thiết phải đặt ra 
tiêu chí cứng nhắc như phải làm 
cha làm mẹ mới thấu hiểu tâm lí 
các bé hay phải có kinh nghiệm 

giảng dạy mới xứng ngồi ghế HLV. 
GHVN là một cuộc thi tài dài hơi 
nhưng đồng thời cũng thời là một 
dịp sinh hoạt nghệ thuật bổ ích, 
một trải nghiệm đáng nhớ đối với 
các em nhỏ yêu ca hát, bởi vậy, 
điều quan trọng là, trong thời gian 
tham gia cuộc thi, các thí sinh 
nhí cần được học, được hướng 
dẫn để có thể tỏa sáng. tuổi đời 
trẻ trung của HLV giúp kéo gần 
khoảng cách, giúp họ dễ nắm 
bắt tâm lí thí sinh và dễ có tiếng 
nói chung. Chủ nhân ba chiếc 
ghế nóng GHVN 2017 là: soobin 
Hoàng sơn, Hương tràm - tiên 
Cookie, Vũ Cát tường còn mang 
theo kì vọng vào một sự thay đổi 
có tính bước ngoặt với chương 
trình khi đều sở hữu khả năng 

cuộc trẻ hóa thuyết phục của 
Giọng hát Việt nhí

giọng hát việt nhí rất tích 
cực làm mới hàng ghế huấn 

luyện viên (hlv) với 5 mùa thi 
là 5 lần thay Đổi ngoạn mục 
từ những lựa chọn các nghệ 

sĩ Đồng thời là thầy cô giáo, 
phụ huynh tâm lí tới các thần 

tượng hàng Đầu của giới trẻ. 
Đội ngũ hlv giọng hát việt nhí 

2017 có tuổi Đời rất trẻ, chỉ 
mới ngoài Đôi mươi. 

sAu ống kính

Bộ tứ HLV
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sáng tác, tự sản xuất âm nhạc. 
những mùa giải trước, phần sáng 
tác mới khá khiêm tốn, thường là 
nhiều ca khúc được viết lại lời cho 
phù hợp với trẻ em. nhưng mùa 
thi thứ 5 gần như chắc chắn sẽ 
chứng kiến thêm một cuộc đua 
về ca khúc - món quà âm nhạc 
ý nghĩa dành cho thí sinh 
cũng như khán giả yêu mến 
chương trình. 

cục diện nào cho  
mùa thi thứ 5?

Bốn mùa giải trước đó, 
GHVN ghi nhận sự chiến 
thắng áp đảo của cặp HLV 
sở hữu chiếc ghế đôi. những 
nghệ sĩ ở vị trí đó không chỉ 
được nhân đôi quyền lực mà 
còn dễ dàng hỗ trợ, tung 

hứng cho nhau nên luôn chiêu dụ 
được các thí sinh rất mạnh ngay 
từ vòng tuyển chọn ban đầu. 
Mùa thứ năm, hơi khác biệt khi 
ghép đôi hai nghệ sĩ dường như 
ít liên quan vì chưa từng hợp tác 
với nhau trong các sản phẩm âm 
nhạc - Hương tràm và tiên Cookie. 
Dù khả năng riêng của mỗi người 
xuất sắc không cần bàn cãi thì 
thí sinh hẳn sẽ có chút băn khoăn 

khi lựa chọn thay vì dễ dàng bị 
“hút” vào chiếc ghế đôi như trước. 
ngược lại, vị trí khó khăn nhất trong 
cục diện của mọi phiên bản, mọi 
mùa thi GHV (người lớn và trẻ em) - 
chiếc ghế đỏ cuối cùng năm 2017 
đang có sự khởi sắc bất ngờ. Lí 
do thuộc về sự trở lại của HLV Vũ 

Cát tường với 
một hình ảnh, 
phong cách 
khác hẳn. Cô 
hoạt ngôn hơn 
rất nhiều, thoải 

mái trò chuyện, đùa vui, tương tác 
với các HLV khác. Không hẳn năm 
trước tường bị lép vế về fan, về độ 
nổi tiếng trước noo Phước thịnh, 
đông nhi - Ông Cao thắng mà 
như cô thừa nhận, vì cô ít tuổi hơn 
nên không muốn thể hiện sự tranh 
giành hơi quá. Mặt khác, nhìn từ 
phía khán giả, sự thân thiết lâu 
năm giữa các nghệ sĩ khác cũng 
vô tình khiến Vũ Cát tường hơi… 

lẻ loi. tình thế này đảo chiều khi 
mùa thi thứ 5 là một cục diện cân 
bằng hơn, tương đồng hơn, thậm 
chí có phần hơi nhỉnh về phía vị 
HLV nhiều kinh nghiệm nhất khi cô 
chiêu dụ được những giọng ca 
nhí đầy màu sắc. Mặc dù vậy, Vũ 
Cát tường khẳng định không bao 
giờ muốn để chuyện thắng thua 
choán lấy tâm trí mà chỉ tập trung 
hỗ trợ, giúp học trò bằng chính 
con đường thực lực, nỗ lực không 
ngừng nghỉ như cách cô đã đi và 
nhận được sự yêu mến từ đông 
đảo khán giả.

những khán 
giả lo ngại rằng 
thiếu đi các 
nghệ sĩ thuộc 
trường phái thần 
tượng, GHVN sẽ 
phần nào giảm 
nhiệt sẽ sớm có 

câu trả lời trong các vòng thi tiếp 
theo nơi HLV được thỏa sức cùng 
học trò mang đến các phần trình 
diễn đậm dấu ấn riêng mỗi đội. 
GHVN năm nay mở rộng khung độ 
tuổi thí sinh (từ 5 đến 15 tuổi), đồng 
nghĩa với việc HLV sẽ phải vất vả 
hơn, phải tinh hơn trong việc chọn 
lựa, dàn dựng cũng như đánh 
giá các thành viên. Bản thân sự 
đa dạng đó đã tạo nên nét mới, 
nét lạ ở chương trình. Hãy tin rằng 
những nghệ sĩ trẻ đa tài sẽ mang 
đến nhiều bất ngờ ấn tượng. Ví 
dụ như dân ca hay các chất liệu 
âm nhạc truyền thống, tưởng như 
hoàn toàn không phải thế mạnh 
của bất cứ HLV nào, có thể sẽ lại 
thêm nhiều lần nữa chạm vào trái 
tim khán giả. 

Hoàng HƯờng 
Ảnh chương trình cung cấp

Soobin Hoàng Sơn

Vũ Cát Tường

Hương Tràm và Tiên Cookie



Thời TrAng

không phải ngẫu nhiên khi 
đen - trắng luôn là hai tông 
màu xuất hiện nhiều nhất 

trong tủ đồ của các tín đồ thời 
trang. Chúng được liệt vào những 
gam màu trung tính có khả năng 
kết hợp rất cao cùng những tông 

màu khác. Dường như bạn chẳng 
thể lạc điệu khi kết hợp bất cứ màu 
đen, trắng với những màu sắc nào 
khác. sự kết hợp trong các thiết kế 
xếp li và ren cũng tạo nên một 
phong cách thanh lịch, nữ tính đầy 
cuốn hút.

Đen&trắng
Cặp đôi hoàn hảo

Đen và trắng luôn là cặp Đôi 
hoàn hảo không Bao giờ lỗi 
mốt trong các thiết kế thời 

trang. sự kết hợp của hai 
gam màu này luôn Đem tới vẻ 

Đẹp tinh tế, gợi cảm.
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Đi Là Đến

kênh truyền hình Mỹ Cnn 
từng công bố danh sách  
12 công trình ngầm hấp dẫn 

du khách nhất thế giới, trong đó có 
địa đạo Củ Chi của Việt nam. địa 
đạo Củ Chi là một cụm công trình 
ngầm được đào trên một khu vực 
đất sét pha đá ong nên có độ bền 
cao, ít bị sụt lở. địa đạo nằm sâu 
trong lòng đất, có nhiều tầng, 
nhiều ngõ ngách như mạng nhện, 
có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu 
với tổng chiều dài hơn 200 km…

nằm cách trung tâm  tP Hồ Chí 
Minh khoảng 70km về hướng đông 
Bắc, căn cứ ngầm của quân và 
dân Củ Chi trong những năm kháng 
chiến chống kẻ thù giờ đây đã trở 
thành là địa điểm thu hút du khách 
trong và ngoài nước. ngoài việc 
len lỏi vào các đường hầm để trải 
nghiệm, du khách đến địa đạo Củ 
Chi còn được xem lại những đoạn 
phim tư liệu về thời kì chiến đấu 
oanh liệt và thưởng thức món khoai 
mì chấm muối mè dân dã - món 
“đặc sản” của những năm tháng 
kháng chiến gian khổ. 

gọi chung là địa đạo Củ Chi 
nhưng di tích lịch sử này gồm hai 
khu riêng biệt cách nhau 13km: địa 
đạo Bến Dược (căn cứ Khu ủy, Bộ tư 
lệnh Quân khu sài gòn - Chợ Lớn - 
gia định) tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ 
Hưng và địa đạo Bến đình (căn cứ 
Huyện ủy Củ Chi) tại ấp Bến đình, 
xã nhuận đức. Du khách có thể 
đến địa đạo Củ Chi bằng cách đi 

xe máy, thuê ôtô, nhưng rẻ nhất là 
xe buýt. theo lịch sử ghi lại, địa đạo 
lúc đầu chỉ có những đoạn ngắn 
với cấu trúc đơn giản dùng để cất 
giấu tài liệu, vũ khí trong vùng địch 
hậu nhưng về sau lan rộng ra nhiều 
xã. sau khi 5 xã phía Bắc huyện 
Củ Chi hoàn chỉnh đường địa đạo 
“xương sống”, các địa đạo nhánh 
được phát triển trở thành những 
hệ thống địa đạo liên hoàn. đơn 
giản, thô sơ như vậy nhưng suốt thời 
kì chiến tranh chống Mỹ, địa đạo 
Củ Chi luôn là bài toán khó đối với 
quân đội Mỹ và quân đội Việt nam 
Cộng hòa. Quân địch từng cố gắng 
phát hiện và xâm nhập địa đạo 
bằng nhiều cách, song tất cả nỗ 
lực đều thất bại. Một trong những 
giải pháp tiêu diệt quân địch hiệu 
quả và gây nên nỗi khiếp đảm của 
quân địch mỗi khi chúng tiến đánh 
Củ Chi, đó là hệ thống vũ khí thô 
sơ do chính quân và dân Củ Chi tự 
chế như: hầm chông, chông thò, 

về thăm “Đất thép”
Địa Đạo củ chi Đã Đi vào lịch 
sử Đấu tranh anh hùng của 
nhân dân việt nam như một 
huyền thoại của thế kỉ xx. 
Bởi vậy, Đất thép củ chi hôm 
nay còn Được coi như một 
huyền thoại của người dân 
thành phố mang tên Bác nói 
riêng và người dân cả nước 
nói chung.

Các hình ảnh tư liệu được treo tại khu tham quan địa đạo
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chông hom, chông cần cối, chông 
nách, chông bồ cào, chông cánh 
cửa, chông tự động…những thứ 
vũ khí tự tạo đó không chỉ gây sát 
thương mà còn tạo nên những cơn 
ác mộng kinh hoàng cho kẻ thù.

Chỉ bằng những dụng cụ hết 
sức thô sơ nhưng quân và dân Củ 
Chi đã tạo nên công trình đồ sộ với 
trên 200km đường ngầm dọc ngang 
trong lòng đất, nối liền các xã ấp 
với nhau để tạo thành một căn cứ 
ngầm kì diệu. trong địa đạo còn có 
những nút chặn ở những điểm cần 
thiết để ngăn chặn chất độc hoá 
học do địch phun vào. Hệ thống 
địa đạo được chia ra làm ba tầng, 
từ đường “xương sống” toả ra vô số 
nhánh dài, nhánh ngắn ăn thông 
nhau, có nhánh trổ ra tận sông sài 
gòn. tầng một cách mặt đất 3m, 
chống được đạn pháo và sức nặng 
của xe tăng, xe bọc thép… tầng 
hai cách mặt đất 5m, có thể chống 

được bom cỡ nhỏ. Còn tầng cuối 
cùng cách mặt đất 8 - 10m. đường 
lên xuống giữa các tầng hầm được 
bố trí bằng các nắp hầm bí mật. 
Bên trên ngụy trang kín đáo, nhìn 
thoáng như những ụ mối đùn, dọc 
đường hầm có lỗ thông hơi. Liên 
hoàn với địa đạo có các hầm rộng 
để nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí, 
lương thực, có giếng nước, có bếp 
Hoàng Cầm, có hầm chỉ huy, hầm 
giải phẫu và cả hầm lớn để xem 
phim, văn nghệ…

Vào thời kì địch đánh phá ác liệt, 
mọi hoạt động của lực lượng chiến 
đấu và sinh hoạt của nhân dân 
đều diễn ra âm thầm trong lòng 
đất. điều này đã được các nhà làm 
phim tái hiện khá rõ nét trong bộ 
phim nổi tiếng Biệt động Sài Gòn. 
Bởi vậy, muốn khám phá địa đạo, 
du khách sẽ phải len lỏi qua những 
đường hầm tối không mấy dễ đi. tuy 
nhiên, trở ngại đó vẫn không làm 

các vị khách du lịch nước ngoài với 
khổ người to lớn chùn bước. Chỉ với 
vài phút ngắn ngủi bò, trườn qua 
những đường hầm nhỏ hẹp và ngột 
ngạt, du khách sẽ có được những 
trải nghiệm ấn tượng, khó quên.

đến Củ Chi hôm nay, trước khi 
vào tham quan hệ thống địa đạo, 
du khách sẽ được hướng dẫn viên 
giới thiệu về đền tưởng niệm liệt sĩ 
Bến Dược và làm lễ dâng hương 
viếng hương hồn các liệt sĩ. trong 
đền ghi danh hơn 44.700 Anh hùng 
liệt sĩ hi sinh trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ 
trên vùng đất sài gòn - gia định. 
Bởi vậy, trở về đất thép, du khách 
không chỉ được hoài niệm về quá 
khứ mà còn hiểu hơn giá trị của 
cuộc sống hòa bình hôm nay.

Bài: yến trần 
Ảnh: Hải HƯng

Khu vực chế tạo vũ khí

Lối đi dưới lòng địa đạo

Phòng họp Bộ tư lệnh Quân Khu 
Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định 

Bệ phóng bom bi



06g00 Chương trình giải trí  

  thứ 2 sao thế giới

  thứ 3 Chuyện khó đỡ

  thứ 4 2 ngày 1 đêm

  thứ 5 Con đến từ hành tinh nào mùa 2?

  thứ 6 Chuyện khó đỡ

  thứ 7 2 ngày 1 đêm

  Chủ nhật Con đến từ hành tinh nào mùa 2?

6g30 Chương trình giải trí  

  thứ 2 sao và sự kiện

07g00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật   Báu vật của con - HQ

09g00 Chương trình giải trí  

  thứ 2 2 ngày 1 đêm

  thứ 3 gương mặt phu thê

  thứ 4 Chuyện khó đỡ

  thứ 5 sao và sự kiện

  thứ 6 Con đến từ hành tinh nào mùa 2?

  thứ 7 sao thế giới

  Chủ nhật Chuyện khó đỡ

09g30 Chương trình giải trí  

  thứ 5 sao thế giới

09g55 Chương trình giải trí  

  Chủ nhật Mái ấm yêu thương 

10g00 Phim truyện  

  thứ 2 - t6 Phát súng hận thù - HQ

  Chương trình giải trí  

  thứ 7 Chuyện khó đỡ

  Chủ nhật sao và sự kiện

10g30 Chương trình giải trí  

  Chủ nhật sao thế giới

11g00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật   thiên thần báo thù - HQ

  từ ngày 18/10 người vợ dũng cảm - HQ

  Chương trình giải trí  

  thứ 7 2 ngày 1 đêm

  Chủ nhật Con đến từ hành tinh nào mùa 2?

12g00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật   người tình ánh trăng - HQ

  từ ngày 4/10 Dấu thập vàng - HQ

13g00  Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 5 Cuộc chiến với nhân tình - tL

  từ ngày 17/10 thiên đường tội lỗi - tL

  Chương trình giải trí  

  thứ 6 sao thế giới

  thứ 7 Chuyện khó đỡ

  Chủ nhật 2 ngày 1 đêm

13g30 Chương trình giải trí  

  thứ 6 sao và sự kiện

14g00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật   đổi mặt - Philippines

15g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 Phát súng hận thù - HQ

  Chương trình giải trí  

  thứ 7  sao và sự kiện

  Chủ nhật sao thế giới

15g45 Chương trình giải trí  

  thứ 2 sao thế giới

  thứ 3 2 ngày 1 đêm

  thứ 4 sao và sự kiện

  thứ 5 Chuyện khó đỡ

  thứ 6 sao thế giới

  thứ 7 đàn ông phải thế

  từ ngày 28/10 Hát câu chuyện tình

  Chủ nhật Kỳ tài thách đấu

16g15 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 thiên thần báo thù - HQ

  từ ngày 17/10 người vợ dũng cảm - HQ

  Chương trình giải trí  

  thứ 7 đàn ông phải thế

  từ ngày 28/10 Hát câu chuyện tình

  Chủ nhật Kỳ tài thách đấu

17g00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật Báu vật của con - HQ

18g30 Chương trình giải trí  

  thứ 7 sao và sự kiện

  Chủ nhật sao thế giới

19g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 Phát súng hận thù - HQ

  Chương trình giải trí  

  thứ 7 gương mặt phu thê 

  Chủ nhật nhà có xinê Việt

20g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 Kẻ phụ tình - Philippines

  Chủ nhật nhà có xinê Việt (tt)

  Chương trình giải trí  

  thứ 7 Con đến từ hành tinh nào mùa 2?

21g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 tình trong biển hận - tQ

  từ ngày 12/10 Cẩm tú Vị Ương - tQ

  Chương trình giải trí  

  thứ 7  đàn ông phải thế 

  từ ngày 21/10 Hát câu chuyện tình

  Chủ nhật Kỳ tài thách đấu

22g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 5 Cuộc chiến với nhân tình - tL

  từ ngày 16/10 thiên đường tội lỗi - tL

  thứ 6 nhà có xinê Việt 

22g30 Chương trình giải trí  

  thứ 7 sao và sự kiện

  Chủ nhật Chuyện khó đỡ

23g00 Chương trình giải trí  

  thứ 2 2 ngày 1 đêm

  thứ 3 Con đến từ hành tinh nào mùa 2?

  thứ 4 đàn ông phải thế

  từ ngày 25/10 Hát câu chuyện tình

  thứ 5 Chuyện khó đỡ

  thứ 7 2 ngày 1 đêm

23g30 Chương trình giải trí  

  thứ 6 sao thế giới

  Chủ nhật  sao thế giới

lịch phát sóng tháng 10
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seo Jin Woo - một học sinh cấp 3, mắc hội chứng 
hyperthymesia (trí nhớ siêu phàm) giúp anh ghi 

nhớ được tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Một 
lần, cha anh bị nam gyo Man - con trai của tập 
đoàn il Ho vu cho tội giết người. trong khi gyo Man 
dùng tiền mua chuộc cảnh sát và các nhân chứng, 
thì căn bệnh alzheimer (mất trí nhớ) lại khiến cha 
anh không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Jin Woo 
đã tìm mọi cách để cứu cha nhưng luôn bị phản 
bội, gặp trở ngại.

Mang nỗi đau không thể minh oan cho cha, Jin Woo 
trở thành luật sư với kế hoạch tự mình trả lại công bằng 
cho cha, đồng thời đưa những kẻ đã hãm hại ông ra 
ánh sáng. sát cánh bên anh trên hành trình truy tìm 
chứng cứ còn có công tố viên Lee in Ah và sự âm thầm 
giúp đỡ của luật sư Park Dong Ho. tuy nhiên, mọi việc 
ngày càng khó khăn bởi “kẻ ác” gyo Man bất chấp 
thủ đoạn đang tìm mọi cách để xóa sạch đầu mối, 
thậm chí mua chuộc tất cả cảnh sát, thay đổi chủ tọa 
phiên tòa… 

trong khi đó, ở trong tù, căn bệnh của cha Jin Woo 
ngày càng nặng khiến ông không còn nhận ra con trai 
của mình. đúng lúc Jin Woo nộp đơn phúc thẩm vụ 
án thì cha anh qua đời. đứng trước nỗi đau thương tột 
cùng, Jin Woo vẫn phải tiếp tục vạch trần tội ác của 
gyo Man, nhưng cũng chính lúc này hội chứng trí nhớ 
siêu phàm lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến anh dần 
dần mất đi kí ức… 

Phát sóng lúc 12h hàng ngày từ 04/10.

CÁi giÁ CỦA tỘi ÁC

những biến cố thời cuộc cùng âm mưu tranh 
quyền chốn triều đình đã khiến gia đình Park 

yoon Kang tan nát. Phụ thân anh, vị kiếm sĩ lừng 
danh cuối thời Joseon - Park Jin Han bị một tay súng 
bí ẩn sát hại, họ Park từ danh gia vọng tộc bị vu 
khống thành kẻ mưu phản. yoon Kang phải nhận án 

tử, còn tiểu muội yoen Ha bị bắt làm nô lệ. trên 
đường trốn chạy sự truy bắt của quan binh, yoon 
Kang không may bị kẻ giấu mặt bắn rơi xuống biển, 
để lại nỗi đau tột cùng cho soo in - mối tình vừa 
chớm nở của anh.

Ba năm sau, yoon Kang bất ngờ trở về từ nhật Bản 
với thân phận Hanzo, buông thanh kiếm tự hào 
nhà họ Park để cầm súng, trở thành xạ thủ cừ 
khôi. trong vai thương nhân xứ phù tang, anh tiếp 
cận thương đoàn gyeong gi nhằm tìm ra manh 
mối kẻ thù giết phụ thân và giải cứu tiểu muội. tại 
đây, yoon Kang gặp gỡ tiểu thư Hye Won thông 
minh, cá tính - con gái trưởng thương đoàn Won 
shin, dần khiến cô đem lòng yêu thương sau 
nhiều lần ra tay nghĩa hiệp. song song đó, để che 
giấu thân phận, yoon Kang đành giả vờ không 
quen biết soo in dù trong lòng vẫn dành rất nhiều 
tình cảm cho cô.  

Phát sóng lúc 19h thứ Hai đến thứ Sáu hàng 
tuần từ 27/09.

PHÁt súng Hận tHù
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lịch phát sóng tháng 10
00:02 từ 1-22/10: túm cổ đại gia

 từ 23- 31/10: Vòng vây hoa hồng

01:00 từ 1- 12/10: đồng tiền đen

 từ 13- 31/10: Quyến rũ

02:00 từ 1- 7/10: Không thể gục ngã

 từ 8- 31/10: đổi đời

03:00 từ 1- 12/10: tổ ấm gió lùa

 từ 13- 31/10: Ký ức tuổi thơ

04:00 từ 1- 30/10: đi qua mùa gió

 ngày 31/10: ranh giới mong manh

05:00 từ 1- 29/10: đoạn trường nam ai

 từ 30- 31/10: như giọt sương ngủ muộn

06:02 từ 1-21/10: túm cổ đại gia

 từ 22- 31/10: Vòng vây hoa hồng

07:00 từ 1- 11/10: đồng tiền đen

 từ 12- 31/10: Quyến rũ

08:00 từ 1- 6/10: Không thể gục ngã

 từ 7- 31/10: đổi đời

08:50 góc thư giãn

09:00 từ 1- 11/10: tổ ấm gió lùa

 từ 12- 31/10: Ký ức tuổi thơ

10:00 từ 1- 29/10: đi qua mùa gió

 từ 30- 31/10: ranh giới mong manh

11:00 từ 1- 28/10: đoạn trường nam ai

 từ 29- 31/10: như giọt sương ngủ muộn

12:02 từ 1- 20/10: túm cổ đại gia

 từ 21- 31/10: Vòng vây hoa hồng

13:00 từ 1- 10/10: đồng tiền đen

 từ 11- 31/10: Quyến rũ

14:00 từ 1- 5/10: Không thể gục ngã

 từ 6- 31/10: đổi đời

15:00 từ 1- 10/10: tổ ấm gió lùa

 từ 11- 31/10: Ký ức tuổi thơ

16:00 từ 1- 28/10: đi qua mùa gió

 từ 29- 31/10: ranh giới mong manh

17:00 từ 1- 27/10: đoạn trường nam ai

 từ 28- 31/10: như giọt sương ngủ muộn

18:00 từ 1- 19/10: túm cổ đại gia

 từ 20- 31/10: Vòng vây hoa hồng

19:00 từ 1- 9/10: đồng tiền đen

 từ 10- 31/10: Quyến rũ

20:00 từ 1- 4/10: Không thể gục ngã

 từ 5- 31/10: đổi đời

21:00 từ 1- 9/10: tổ ấm gió lùa

 từ 10- 31/10: Ký ức tuổi thơ

22:00 từ 1- 27/10: đi qua mùa gió

 từ 28- 31/10: ranh giới mong manh

23:00 từ 1- 26/10: đoạn trường nam ai

 từ 27- 31/10: như giọt sương ngủ muộn

Như giọt sương ngủ muộn

Vòng vây hoa hồng

Ranh giới mong manh
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Anh xuân, Quốc đông, Minh thu là bộ ba thân 
thiết cùng lớn lên tại vùng quê yên ả. Anh 

xuân và Minh thu trở thành giáo viên còn Quốc 
đông là doanh nhân thành đạt, hai chàng trai cùng 
yêu Minh thu nhưng với tính cách của mình, Anh 
xuân nhường nhịn, chúc phúc cho Quốc đông. 

Ở trường, vì muốn đưa ra những phương pháp giáo 
dục mới giúp học sinh giảm tải áp lực học tập mà vẫn 
tiếp thu tốt kiến thức, Anh xuân đụng chạm đến quyền 
lợi của nhiều giáo viên khác. Bị phản ứng gay gắt 
nhưng anh vẫn không ngừng đấu tranh với tiêu cực, 
bất chấp những lời gièm pha, đe dọa. nhưng điều Anh 
xuân đau lòng hơn chính là Minh thu cũng không ủng 
hộ những gì anh tâm huyết và Quốc đông, người bạn 
thân thiết bấy lâu dần lún sâu vào con đường làm ăn 
phạm pháp. trước hàng loạt biến cố trong sự nghiệp, 
tình bạn, Anh xuân đã có một quyết định khiến mọi 
người xung quanh anh đều bất ngờ.

Phim có sự tham gia của các diễn viên: Anh tài, 
Công Hậu, Hoài An, Hoàng thanh, Hoàng trinh,  
Kiều Khanh, Kiều trinh, Lâm thanh Mỹ, nam trung,  
thanh trúc… 

Phát sóng 21h hàng ngày từ ngày 10/10. 

Kí ứC tuổi tHơ

Với tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, Mai có một 
mái ấm tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc với tâm, chàng 

bác sĩ đầy hoài bão và một cô con gái nhỏ. sóng gió bắt đầu 
ập tới khi tâm lên sài gòn học nâng cao. tại đây, anh vô tình 
gặp lại yên, người bạn gái ngày xưa, hiện là giám đốc điều 
hành một bệnh viện tư. tâm quyết định từ bỏ gốc gác, gia 
đình và cả quá khứ của mình để tìm kiếm cuộc sống giàu có. 
Dùng đủ mọi cách để kéo chồng về lại với gia đình, Mai đi từ 
thất bại này đến thất bại khác. đúng lúc cô định buông xuôi 
thì cô con gái nhỏ bị bệnh nặng rồi qua đời. Mai hận tâm, cô 
quyết tâm trả thù người chồng bội bạc. Cô kết hôn với ông 
toàn - cậu của yến, người đàn ông bao lâu nay yêu Mai chân 
thành. Hấp dẫn, kịch tính nhưng từ sâu trong mạch phim 
tưởng như rất đỗi bi kịch, Ranh giới mong manh vẫn là một 
câu chuyện tình yêu ngọt ngào. 

Phát sóng lúc 22h thứ Hai đến Chủ nhật từ ngày 28/10. 

rAnH giỚi Mong MAnH

cô gái thánh thiện và xinh đẹp Hạnh nhân 
gặp và yêu say đắm anh chàng Bình Minh 

đã qua một đời vợ.  những đổ vỡ khiến Bình Minh 
mất niềm tin và trở nên e dè trước tình cảm mãnh 
liệt của Hạnh nhân. nhiều lần anh khiến cả hai rơi 
vào những tình thế éo le và đau khổ. trải qua rất 
nhiều sóng gió, cảm mến trước tình cảm lãng 
mạn, chân thành của Hạnh nhân, con tim Bình 
Minh đã vui trở lại, anh mở lòng đón nhận tình yêu 
của Hạnh nhân. đám cưới với nụ cười viên mãn, 
đầy tin tưởng cho cặp đôi là cái kết có hậu cho 
một tình yêu bền bỉ, chân thành của cô gái Hạnh 
nhân và người đàn ông tốt tính, trách nhiệm Bình 
Minh. Bên cạnh đó, phim còn cho chúng ta thấy 
được cuộc sống của nhiều cá nhân với tính cách 
khác nhau và tình người trong lúc khó khăn... 

Phim phát sóng lúc 20h từ ngày 05/10. 

đổi đời
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06h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   sắc đẹp tội lỗi - Philippines
  từ ngày 31/10 Hận thù in dấu - Philippines
07h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Cung tỏa châu liêm - tQ
  từ ngày 2/10 thâm cung điệp ảnh - tQ
08h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Phản bội - tL
  từ ngày 18/10 yêu và hận - tL
09h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Mặt trái của công lý - HQ
  từ ngày 4/10 Huyền thoại biển xanh - HQ
10h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Cung tỏa châu liêm - tQ
  từ ngày 1/10 thâm cung điệp ảnh - tQ
11h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Hạnh phúc là nhà - HQ
  từ ngày 8/10 Bố dượng tuổi 30 - HQ
12h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Phản bội - tL
  từ ngày 17/10 yêu và hận - tL
13h00  Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Mặt trái của công lý - HQ
  từ ngày 3/10 Huyền thoại biển xanh - HQ
14h00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật   người chồng hai  mặt - HQ
15h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   sắc đẹp tội lỗi - Philippines
  từ ngày 30/10 Hận thù in dấu - Philippines
16h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mặt trái của công lý - HQ
  từ ngày 2/10 Huyền thoại biển xanh - HQ
17h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Hạnh phúc là nhà - HQ
  từ ngày 7/10 Bố dượng tuổi 30 - HQ
18h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật sắc đẹp tội lỗi - Philippines
  từ ngày 29/10 Hận thù in dấu - Philippines
19h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật thâm cung điệp ảnh - tQ
20h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Hạnh phúc là nhà - HQ
  từ ngày 6/10 Bố dượng tuổi 30 - HQ
21h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Huyền thoại biển xanh - HQ
22h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật người chồng hai mặt - HQ
23h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật sắc đẹp tội lỗi - Philippines
  từ ngày 29/10 Hận thù in dấu - Philippines

Phim Cung tỏa châu liêm

46
PAY TV



phim kể về cuộc đời - tình yêu lẫn thù hận của 
đôi bạn thân Kristine và Joyce khi cả hai cùng 

yêu noel - một chàng trai tốt bụng. Mọi chuyện bắt 
đầu từ hiểu lầm tai hại mà Joyce bị một tên háo 
sắc cưỡng đoạt bất thành dẫn đến sảy thai, đã 
vậy còn bị vợ của hắn ra tay thiêu sống cô hòng 
che giấu tội lỗi. May mắn thoát chết, Joyce phải 
sống phận đời điên dại, lưu lạc nơi đầu đường xó 
chợ, cha cô vì tìm con gái mà mất mạng trong một 
tai nạn, còn noel  vô cùng đau khổ, kiếm tìm vợ 
sắp cưới trong vô vọng ròng rã suốt 2 năm trời. 
trong lúc tuyệt vọng nhất, noel đã gặp, tìm thấy 
niềm an ủi và dần phải lòng Kristine - cô bác sĩ xinh 
đẹp, tài năng nhưng có một tuổi thơ đầy bất hạnh.

Khi tình cảm giữa noel và Kristine vừa chớm nở thì 
Kristine gặp được Joyce. đồng cảm với nỗi bất hạnh 
của cô gái trẻ, Kristine quyết định giúp Joyce phục hồi 
trí nhớ và tái tạo lại khuôn mặt dị dạng sau lần bị thiêu 
sống năm xưa. từ đó, với Joyce, Kristine không chỉ là ân 

nhân mà còn là người bạn thân duy nhất trong cuộc 
đời mà cô đặt trọn niềm tin, dù thâm tâm cô rất đau 
khổ vì biết người yêu năm xưa giờ lại là người tình của 
Kristine.

Về phía noel, sau khi biết được sự thật về sự tồn tại 
của người cũ, dù rất yêu Kristine nhưng thật khó để 
noel dứt tình với Joyce, cả hai lén Kristine, âm thầm 
qua lại với nhau… 

Phát sóng lúc 18h hàng ngày từ 16/09.

MẶt trÁi CỦA CÔng LÝ 

sẮC đẸP tỘi LỖi

là công tố viên sáng giá, Jo Deul Ho (Park shin 
yang đóng) bất ngờ bị vu oan nhận hối lộ và 

phải ngồi tù gần 2 năm. ra tù, chứng kiến vụ tai nạn 
bất thường của người em thân thiết, anh quyết định 
làm lại cuộc đời, trở thành một luật sư chuyên đứng về 
phía những người vô tội nhưng yếu thế. Với sự trợ giúp 
của nữ luật sư trẻ tuổi Lee Eun Zo, Jo Deul Ho dần 

khám phá ra những góc khuất, khi những kẻ vốn 
khoác trên mình sứ mệnh bảo vệ công lí lại vì tiền sẵn 
sàng đổi trắng thay đen, các vụ án mà anh hóa giải 
thời gian qua đều dính líu đến những sai phạm của 
tập đoàn Daehwa - do chủ tịch Jung Keun Moo đứng 
đầu. Lần theo manh mối, anh biết được Jung Keun 
Moo chuyên dùng tiền mua chuộc giới quan chức để 

việc làm ăn phi pháp được trót lọt. đặc biệt, 
hai kẻ trực tiếp bao che cho chủ tịch Jung 
chính là trưởng công tố shin young il - người 
từng đẩy Deul Ho vào tù và Jang shin Woo - 
giám đốc một công ty luật hàng đầu, cũng là 
bố vợ của Deul Ho. 

Deul Ho dần trở thành cái gai trong mắt 
những kẻ liên quan. ngay khi phát hiện ra cái 
chết của il goo có liên quan đến vụ án năm 
xưa từng đẩy mình vào tù, thì cùng lúc, Deul Ho 
lại bị quy thành nghi phạm giết người do cái 
bẫy của công tố shin và chủ tịch Jung bày ra. 

Phát sóng lúc 21h hàng ngày từ 03/09.
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chƯƠng tRÌnh ĐẶc sẮc tRÊn 
tRUYỀn hÌnh K+ tháng 10/ 2017

Lấy bối cảnh về nỗi lòng của các kiều bào 
xa tổ quốc, phim xoay quanh câu chuyện 

của ông tư Lành (Hoài Linh) sau quyết định 
bán ruộng đất, nhà cửa để sang new york, 
Mỹ sống cùng con cháu. giữa thành phố 
hiện đại, ông cùng năm triều (Chí tài) - người bạn từ thuở niên thiếu - 
tìm về khung cảnh làng quê qua những dòng hồi tưởng. Lòng ông vẫn 
chôn chặt mối tình dành cho người vợ quá cố. trong khi đó, cô cháu 
tammy (trish Le) - người sống ở Mỹ từ nhỏ - ngày càng cảm thấy cách 
biệt, xa lạ với ông nội về lối sống, tâm tính.

 (*) Phim phát sóng 20h thứ Sáu, ngày 27/10 trên K+1.

PHiM Việt đỘC QuyỀn Cuối tHÁng 
Dạ cổ hoài lang

Một hương vị mới cho người yêu điện 
ảnh sẽ được K+ dành tặng trong 

tháng 10 này với hàng loạt bộ phim đậm 
tính nghệ thuật và có chiều sâu, từng đề 
cử hay nhận được các giải thưởng điện 
ảnh uy tín. góp mặt trong chuỗi này là đại 
diện đến từ các quốc gia châu Âu như: 
Anh, Pháp, đức, tây Ban nha… trong đó, 
Nhà có trẻ nhỏ (Baby on Board - 3/10) tạo 
ra tiếng cười nhẹ nhàng, hài hước, còn 
Mầm mống của sự câm lặng (the seed 
of silence - 6/10) là những tình tiết căng 
thẳng, kịch tính về tình hình tội phạm ở 
Columbia, từng được đề cử giải oscars 
lần thứ 89 hạng mục Phim nói tiếng nước 
ngoài hay nhất. tác phẩm cũng được 
iMDB chấm 7.9 điểm, mức cao so với 
những bộ phim cùng thể loại. 

(*) Phát sóng lúc 22h Thứ Hai đến thứ 
Sáu hàng tuần trên K+NS.

HƯơng Vị điện ảnH MỚi trên K+

Sau khi kết thúc hành trình phiêu lưu 
ở xứ oz diệu kì, Dorothy (do Lea 

Michele lồng tiếng) về lại quê hương 
Kansas, nhưng cô bé đã phải nhanh 
chóng quay trở lại oz để giải cứu 
những người bạn cũ là scarecrow 
(Dan Aykroyd), Lion (Jim Belushi), tin 
Man (Kelsey grammer) và glinda 
(Bernadette Peters) khỏi bàn tay độc 
ác của Jester (Martin short). đồng hành 
với Dorothy trong hành trình về miền 
đất rực rỡ sắc màu là Wiser the owl, 
Marshal Mallow, China Princess và tugg. 
những người bạn này sẽ sát cánh bên 
cô để giành lại hòa bình và hạnh phúc 
cho mảnh đất.

Với bối cảnh thơ mộng, diệu kì, phim 
sẽ là lựa chọn lí tưởng cho khán giả 
trong dịp trung thu năm nay. 

Phát sóng lúc 18h ngày 4/10 trên 
K+NS.

PHiM Hoạt HÌnH
huyền thoại xứ oZ: Dorothy trở lại

Chuyện tình làng giải trí (tựa gốc: Love and 
Lies) xoay quanh tim (Jung il Woo), trưởng 

nhóm tài năng của Công ty giải trí hàng đầu xứ 
chùa Vàng L&s Entertainment. Dưới bàn tay anh, 
các tin đồn hay chuyện scandal của những nghệ 
sĩ nổi tiếng cũng đều được xử lí êm xuôi, mặc dù 
chính tim cũng không thích cách mình đang làm. 
Mọi sự trở nên phức tạp hơn khi anh gặp Bell - 
ngôi sao mới nổi và đang bị vướng vào lùm xùm 

cá nhân. Bằng những lời nói dối, tim xây dựng một kịch bản nhằm 
đưa Bell thoát khỏi loạt tin đồn nhưng liệu cả hai có bình an vô sự?

(*) Phim phát sóng 20h thứ Hai, thứ Ba  hàng tuần trên K+NS, từ 
9/10.

PHiM Dài tậP
chuyện tình làng giải trí

Bên cạnh các phim dài tập và điện ảnh 
Việt, hàng loạt bom tấn và phim tình cảm, 

lãng mạn được chọn lọc cũng sẽ lên sóng 
truyền hình K+ tháng 10. trong đó, Điệp vụ tam 
giác vàng (operation Mekong - 20/10) là hành 
trình đầy phiêu lưu và hiểm nguy, đưa khán giả 
tới vùng nhạy cảm về nạn buôn bán thuốc 
phiện, đồng thời đào sâu vào cuộc sống của 
giới tội phạm nơi đây. Còn Sóng tử thần (the 
Wave - 18/10) lại dựa trên câu chuyện có thật, 
kể về một tai họa tới từ biển cả và từng được 
đại diện cho điện ảnh na uy tham gia vòng sơ 
tuyển oscar 2016 ở hạng mục Phim nói tiếng 
nước ngoài hay nhất.

Bên cạnh đó, vào 20h các ngày trên K+1 và K+ns còn có nhiều tác 
phẩm giàu cảm xúc, trữ tình từ nhiều quốc gia khác như: Hàn Quốc, 
trung Quốc, thái Lan, gồm: Chuyện tình 7 năm (seven something - 
14/10), Bắt cóc trái tim (Heart Attack - 28/10), Cô dâu nổi loạn (My 
Love, My Bride - 21/10).

PHiM điện ảnH QuốC tế



*Duy nhất trên K+

sỰ Kiện tHỂ tHAo PHÁt sóng trỰC tiếP 
tROng tháng 10/2017
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Sân cỏ tháng 10 sẽ vô cùng náo nhiệt 
với những cuộc đối đầu đáng mong 

đợi trọn vẹn và duy nhất trên K+ các 
trận đấu sớm ngày thứ Bảy, một trận đấu 
trong khung 21h và trận đấu muộn ngày 
Chủ nhật, độc quyền và duy nhất trên 
K+, ứng dụng myK+ và gói myK+noW. 

ngoại hạng Anh tháng 10 sẽ mở màn 
với trận Derby nước Anh giữa Liverpool 
và Man united vào ngày 14/10. ngoài 
ra, các cặp đối đầu Man united - 
tottenham hay tottenham - Liverpool 
hứa hẹn vô cùng náo nhiệt trên sóng K+. 
trong khi đó, tại La Liga, Atletico sẽ gặp 
phải thử thách thực sự khi đón tiếp “gã 
khổng lồ xứ Catalan” Barcelona trên sân 
nhà mới Wanda Metropolitano. sau đó 
hai tuần, Barca cũng sẽ có một chuyến 
làm khách khó khăn nữa trên sân của 
Athletic Bilbao trong những ngày cuối 
cùng của tháng 10. 

sự sôi động còn đến trên mặt sân 
cứng với các giải 500 và 1000 thuộc hệ 
thống AtP. Các tay vợt sẽ có cuộc chạy 
đua nước rút trước AtP World tour Finals 
cùng 2 giải AtP 1000 diễn ra tại thượng 
Hải và Paris, xen giữa các giải AtP 500 
diễn ra tại các thành phố Bắc Kinh, tokyo, 
Basel và Vienne. 

Hai giải đấu thuộc hệ thống PgA tour 
là CiMB Classic và CJ cup sẽ được phát 
sóng dành riêng cho người hâm mộ của 
môn thể thao quý tộc. 

Không chỉ có vậy, các cổ động 
viên bóng đá cũng đừng bỏ lỡ sự kiện 
đáng chú ý của bóng đá Việt nam 
như: vòng loại Asian Cup, giải u19 AFC 
Championship sẽ được phát sóng trọn 
vẹn trên hệ thống các kênh của truyền 
hình K+ 

Hãy đăng ký ngay K+ để không bỏ lỡ 
các trận đấu hấp dẫn của hai giải đấu 
hàng đầu châu Âu là ngoại hạng Anh và 
La Liga, cũng như các sự kiện thể thao 
khác vô cùng hấp dẫn trong tháng  
10 này. 

tHỂ tHAo tHÁng 10 trên K+
 sôi động từ sân cỏ tới sân cứng
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gửi thời thanh xuân
Câu chuyện có tên gốc là So 

Young, lấy cảm hứng từ bài hát cùng 
tên trong album của ban nhạc rock 
nước Anh suede. Dựa trên cuốn tiểu 
thuyết nổi tiếng Anh có thích nước Mỹ 
không của tân Di ổ, bộ phim bắt đầu 
với việc cô gái trẻ trịnh Vy (Dương tử 
san) quyết tâm thi đậu trường đại 
học Kiến trúc để theo đuổi mối tình 
thời thơ ấu của mình là Lâm tĩnh (Hàn 
Canh). thế nhưng, sau khi thân gái 
vượt dặm trường để đến thành phố 
mơ ước nơi anh chàng này đang 
sống, cô mới hay tin Lâm tĩnh đã lên 
đường sang Mỹ du học… 

Bộ phim do Hoa đán triệu Vy đạo 
diễn, liên tiếp gây bão khắp phòng 
vé trung Quốc, thu về 118 triệu usD, 
cao gấp gần 24 lần so với số tiền cô 
đã chi để thực hiện. Không chỉ thắng 
lớn về doanh thu, Gửi thời thanh xuân 
còn nhận được nhiều giải thưởng 
danh giá.

chuyện tình Bắc kinh
ra rạp vào ngày 14/2, Chuyện tình 

Bắc Kinh (Beijing Love story) nhanh 
chóng thành công khi mang về tới 
102 triệu nDt doanh thu, tương đương 

18,6 triệu usD và trở thành bộ phim 
hài lãng mạn ăn khách nhất lịch sử 
phòng chiếu trung Quốc. tác phẩm 
quy tụ dàn sao Hoa ngữ đình đám có 
thực lực như: Lương gia Huy, Lưu gia 
Linh, đồng Lệ Á, Vương Học Binh…

Chuyện Tình Bắc Kinh do diễn viên 
trần tư thành làm đạo diễn. tài tử này 
vốn quen thuộc với khán giả qua 31 
tác phẩm cả trên màn bạc lẫn sóng 
truyền hình. ngoài Chuyện tình Bắc 
Kinh, anh còn đạo diễn một số phim 
điện ảnh thành công khác như: Thám 
tử phố Tàu (Detective Chinatown), 
Spring Fever, A Chilling Cosplay…

5 năm Bị Đánh cắp
tác phẩm được chuyển thể từ 

cuốn tiểu thuyết The Stolen Years, 
xoay quanh hai nhân vật chính là Hà 

Mạn (Bạch Bách Hà) và tạ Vũ (trương 
Hiếu toàn). sự nghiệp và tình yêu của 
Hà Mạn vẫn rất tốt đẹp cho tới một 
ngày cô gặp tai nạn, khi tỉnh dậy đã 
thấy cả thế giới dường như thay đổi. 
trong đó, Hà Mạn đã li hôn và tạ Vũ 
có bạn gái mới. nhiều chuyện khó 
hiểu liên tiếp xảy ra khiến Hà Mạn 
nhất mực truy tìm kí ức đã bị mất…

Phim do nữ diễn viên Hoàng Chân 
Chân làm đạo diễn, từng dẫn đầu 
doanh thu phòng chiếu cả ở đài 
Loan và Hong Kong ngay thời điểm 
phát hành. trong suốt thời kì ra rạp, 
phim thu về tổng cộng 23 triệu usD.

có căn nhà nằm nghe 
nắng mưa

tác phẩm đầu tay của diễn viên 
Mai thế Hiệp được xem là “gia vị 
mới” của làng điện ảnh bởi nó chạm 
tới trái tim khán giả bằng sự chân 
phương, mộc mạc, đậm tính nghệ 
thuật khi kể câu chuyện về tình mẫu 
tử đầy nhân văn và được giới bình 
phim đánh giá cao. Lấy bối cảnh quá 
khứ cách đây 30 năm, câu chuyện 
bắt đầu khi chàng nhân viên địa ốc 
tên sơn (Dương Cường) đến một khu 
phố nghèo để thuyết phục người dân 
bán nhà. tại đây, bà tư (Kim xuân) 
nhận ra anh là người con bỏ trốn 30 
năm trước vì bị tình nghi giết người. 
trở về, sơn bắt đầu có những giấc 
mơ kì lạ, thấy mình là con bà tư trong 
quá khứ. Anh dần hoài nghi thân 
phận mình, trong lúc thời hạn giải 
quyết công việc đã gần kề…

các Bộ phim trên Được phát sóng lúc 20h các ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh k+1.

những phim Đắt giá của 
Đạo diễn tay ngang

xuất thân là diễn viên với nhiều năm trong nghề, giờ Đây, 
triệu vy, hoàng chân chân, trần tư thành hay mai thế hiệp 
có thể tự hào vì những tác phẩm Điện ảnh Đậm chất nghệ 
thuật mà vẫn ăn khách do họ Đạo diễn gây tiếng vang và 
Được lòng công chúng. dưới Đây là những Bộ phim của  các 
Đạo diễn tay ngang này.

Phim Gửi thời thanh xuân Phim Chuyện tình Bắc Kinh Phim 5 năm bị đánh cắp

Phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa
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chuyện phim xoay 
quanh sự cố 

chấn động ngành 
hàng không xảy ra 
vào ngày 15/1/2009 
ở Mỹ. Chiếc máy bay 
Airbus A320 vừa cất 
cánh vài phút thì bị 

một đàn chim đâm vào. trước sự cố, cơ trưởng sully 
cho hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson. 155 hành 
khách được giải cứu kịp thời và sống sót. sự kiện này 
được truyền thông gọi là “phép màu”, sully cùng phi 
hành đoàn được công chúng tôn vinh như những 
người hùng. tuy nhiên, khi xem xét lại vụ việc, cơ quan 
an toàn bay của Mỹ lại cho rằng, tình trạng của máy 
bay khi đó không đến mức khiến sully phải quyết định 
liều lĩnh. Ông cùng cơ phó Jeff skiles phải tham gia 
nhiều phiên điều trần. từ chỗ là anh hùng, họ có nguy 
cơ bị xem là tội đồ.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 14/10.

Bộ phim theo chân 
xander Cage sau 

khi anh thoát chết 
trong một cuộc tấn 
công bằng bom. từ 
một vận động viên 
đua xe, xander đã 
quay lại nghề điệp 
viên trong cơ quan 

chính phủ. Lúc này, anh có nhiệm vụ mới là ngăn 
chặn một loại vũ khí hủy diệt. để thực hiện một nhiệm 
vụ nguy hiểm, xander Cage đã tập hợp một nhóm 
gồm những người giỏi, liều lĩnh và hoàn toàn điên rồ 
để hỗ trợ mình. nhưng mọi chuyện không hề đơn giản 
chút nào vì anh đang dần lún sâu vào một âm mưu 
chết người của chính phủ.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 7/10.

ĐiệP Viên 3X:  
sự Trở Lại củA 
XAnDer cAge

ác mộng  
bóng Đêm

hai chị em Martin và rebecca tình cờ phát hiện 
ra mỗi khi họ tắt đèn, sẽ có một sinh vật kì dị xuất 

hiện từ bóng tối. Khi bắt tay vào hành trình tìm kiếm 
sự thật, cả hai đã biết được những bi kịch vô cùng 
khủng khiếp từng xảy ra với cô gái Diana, một người 
bạn thời thơ ấu của mẹ mình. Liệu hai chị em Martin 
có thoát khỏi loài sinh vật đang ám mình?

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 28/10.

câu chuyện về Ben Hur được xem như một bản 
thiên hùng ca bi tráng giữa hoàng tử Judah 

Ben-Hur và người em trai nuôi Messala - vốn là sĩ 
quan quân đội La Mã. Buộc tội Ben-Hur mưu phản, 
Messala đẩy anh trai vào cảnh nô lệ, bị cách li với 
gia đình và người phụ nữ mà chàng yêu. sau nhiều 
năm lưu đày trên biển, Ben-Hur trở về quê nhà và bắt 
đầu kế hoạch trả thù đẫm máu. 

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 21/10.

cơ Trưởng suLLY

hoàng Tử 
ben hur
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5:10 MonstEr truCKs -   
 action-adventure
16:55 iron MAn 2 -  
  action-adventure
19:00 stAr trEK BEyonD - sci-fi
21:00 sEnt  s105 - comedy
21:25 sEnt  s106 - comedy
21:55 FEnCEs - drama

ngày 02/10

15:25 sEnt  s106 - comedy
15:55 tHE HoLLArs - drama
17:25 tHE nEW WorLD -   
 drama
20:15 our KinD oF   
 trAitor - drama
22:00 CurB your EntHusiAsM  
 s901 - comedy
22:30 ViCE PrinCiPALs  s203:  
 tHE King - comedy
23:00 tHE trAnsPortEr   
 rEFuELED -    
 action-adventure

ngày 03/10

13:30 tErrorDACtyL -   
 action-adventure
15:10 HoLLyWooD on sEt 721  
 - special
15:35 CLuELEss - comedy
17:10 KAtE & LEoPoLD -   
 romance
19:05 CriMinAL (2015) -   
 action-adventure
21:00 MonstEr truCKs -   
 action-adventure
22:45 CriMson tiDE -   
 action-adventure

ngày 04/10

15:30 tiMELinE -    
 action-adventure
17:25 tHE PrinCEss AnD   
 tHE Frog - family
19:00 tHE intErn - comedy
21:00 sEnt  s105 - comedy
21:25 sEnt  s106 - comedy
21:55 tHE 5tH WAVE -   
 action-adventure
23:45 tHE stAnForD Prison  
 ExPEriMEnt - drama

ngày 05/10

15:40 tHE intErn - comedy
17:40 DisnEy’s tHE KiD -   
 comedy

19:25 DADDy’s HoME -   
 comedy
21:00 tron: LEgACy -   
 action-adventure
23:05 CurB your EntHusiAsM  
 s901 - comedy
23:35 ViCE PrinCiPALs    
 s203: tHE King - comedy

ngày 06/10

12:45 DADDy’s HoME -   
 comedy
15:25 tHE HunCHBACK oF   
 notrE DAME - family
16:55 oBsEssED - drama
18:45 BAtMAn BEgins -   
 action-adventure
21:00 gHostBustErs (2016) -  
 action-adventure
22:55 sEnt  s105 - comedy
23:20 sEnt  s106 - comedy
23:50 FEnCEs - drama

ngày 07/10

13:15 sEnt  s106 - comedy
13:45 gHostBustErs (2016) -  
 action-adventure
15:40 WALL.E - family
17:20 tHE inCrEDiBLE HuLK   
 (2008) - action-adventure
19:10 tEEnAgE MutAnt   
 ninJA turtLEs:   
 out oF tHE sHADoWs -  
 action-adventure
21:00 xxx: rEturn oF xAnDEr  
 CAgE - action-adventure
22:45 tHE ForEst - horror-thriller

ngày 08/10

14:00 sHrEK 2 - family
15:30 PoCAHontAs - family
16:55 MonstEr truCKs -   
 action-adventure
18:40 AVEngErs: AgE oF   
 uLtron - action-  
 adventure
21:00 sEnt  s107 - comedy
21:25 sEnt  s108 - comedy
22:00 sPiELBErg - special

ngày 09/10

15:15 LAnD oF tHE Lost -   
 action-adventure
16:55 PoCAHontAs - family
18:15 ALiCE in WonDErLAnD  
 (2010) - family

20:05 tHE BournE iDEntity -  
 action-adventure
22:00 CurB your EntHusiAsM  
 s902 - comedy
22:30 ViCE PrinCiPALs    
 s204 - comedy
23:00 EyE in tHE sKy - drama

ngày 10/10

12:05 tHE BournE iDEntity -  
 action-adventure
14:05 EyE in tHE sKy - drama
15:45 HAiL, CAEsAr! - comedy
17:30 FroZEn (2013) - family
19:10 xxx: rEturn oF xAnDEr  
 CAgE - action-adventure
21:00 CriMson PEAK -   
 horror-thriller
22:55 FinDing nEVErLAnD -  
 drama

ngày 11/10

15:20 tHE First WiVEs CLuB -  
 comedy
17:00 ExtrEMELy LouD &  
  inCrEDiBLy CLosE - drama
19:10 tHE HuntsMAn: WintEr’s  
 WAr - action-adventure
21:00 sEnt  s107 - comedy
21:25 sEnt  s108 - comedy
21:55 CrAZy, stuPiD,   
 LoVE - romance
23:50 tHE AssAssinAtion oF  
 JEssE JAMEs By tHE   
 CoWArD roBErt ForD -  
 drama

ngày 12/10

15:10 CAPturE tHE FLAg  -   
 family
16:45 HoLLyWooD on sEt   
 722 - special
17:10 Funny PEoPLE - comedy
19:25 tHE trAnsPortEr   
 rEFuELED - action-  
 adventure
21:00 PitCH BLACK -   
 action-adventure
22:45 CurB your EntHusiAsM  
 s902 - comedy
23:15 ViCE PrinCiPALs  s204 -  
 comedy
23:45 DuPLiCity - comedy

ngày 13/10

15:25 ViCE PrinCiPALs  s204 -  

 comedy
17:50 PoCAHontAs - family
19:10 tHE LEgEnD oF tArZAn -  
 action-adventure
21:00 BAstiLLE DAy -   
 action-adventure
22:30 sEnt  s107 - comedy
22:55 sEnt  s108 - comedy
23:25 MonstEr truCKs -   
 action-adventure

ngày 14/10

12:40 sEnt  s107 - comedy
13:35 tHE LEgEnD oF tArZAn -  
 action-adventure
15:25 MonstEr truCKs -   
action-adventure
17:10 sHrEK 2 - family
18:40 13 Hours -    
 action-adventure
21:00 suLLy - drama
22:35 MiAMi ViCE -   
 action-adventure

ngày 15/10

11:50 13 Hours -    
 action-adventure
14:15 suLLy - drama
15:50 ALiCE in WonDErLAnD  
 (2010) - family
17:40 tHE PrinCEss AnD   
 tHE Frog - family
19:15 xxx: rEturn oF xAnDEr  
 CAgE - action-adventure
21:00 noCturnAL AniMALs -  
 drama
22:55 CriMson PEAK -   
 horror-thriller

ngày 16/10

12:45 noCturnAL AniMALs -  
 drama
14:40 oBsEssED - drama
16:25 FinDing nEVErLAnD -  
 drama
18:05 tHE goLDEn CoMPAss -  
 family
19:55 gooD WiLL Hunting -  
 drama
22:00 CurB your EntHusiAsM  
 s903 - comedy
22:30 ViCE PrinCiPALs  s205 -  
 comedy
23:00 strAigHt outtA   
 CoMPton - drama

ngày 01/10
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ngày 17/10

06:00 HoLLyWooD on   
 sEt 723 - special
11:45 WALL.E - family
13:25 gooD WiLL Hunting -  
 drama
15:30 yogi BEAr - family
16:50 DuPLiCity - comedy
18:50 tron: LEgACy -   
 action-adventure
21:00 suLLy - drama
22:35 tHE WitCH - horror-thriller

ngày 18/10

06:00 tHE LAnD BEForE tiME:  
 JournEy oF tHE BrAVE -  
 family
13:35 ZooLAnDEr 2 - comedy
15:15 tron: LEgACy -   
 action-adventure
17:20 FroZEn (2013) - family
19:05 gHostBustErs (2016) -  
 action-adventure
21:00 AVEngErs: AgE oF   
 uLtron - action-  
 adventure
23:20 ZoMBiELAnD -   
 horror-thriller

ngày 19/1

06:00 sWEEt HoME ALABAMA -  
 comedy
14:55 HoLLyWooD on sEt 723  
 - special
15:20 KAtE & LEoPoLD -   
 romance
17:20 HAiL, CAEsAr! - comedy
19:05 noCturnAL AniMALs -  
 drama
21:00 tHE CHroniCLEs oF   
 riDDiCK - action-  
 adventure
23:00 CurB your EntHusiAsM  
 s903 - comedy
23:30 ViCE PrinCiPALs  s205 -  
 comedy

ngày 20/10

06:00 MousEHunt - comedy
14:55 CurB your EntHusiAsM  
 s903 - comedy
15:25 ViCE PrinCiPALs    
 s205 - comedy
15:55 CLuELEss - comedy
17:35 LEMony sniCKEt’s A  
 sEriEs oF unFortunAtE  

 EVEnts - family
19:20 KuBo AnD tHE tWo   
 strings - family
21:00 tHE 5tH WAVE -   
 action-adventure

ngày 21/10

10:25 tHE PrinCEss AnD   
 tHE Frog - family
12:00 ExtrEMELy LouD &   
 inCrEDiBLy CLosE -   
 drama
14:10 xxx: rEturn oF xAnDEr  
 CAgE - action-adventure
15:55 KuBo AnD tHE tWo   
 strings - family
17:35 PoCAHontAs - family
18:55 ALLiED - drama
21:00 BEn-Hur (2016) - action- 
 adventure
23:05 DADDy’s HoME -   
 comedy

ngày 22/10

11:55 ALLiED - drama
13:55 BEn-Hur (2016) -   
 action-adventure
16:00 tHE goLDEn CoMPAss -  
 family
17:50 CAPturE tHE FLAg  -  
  family
19:25 suLLy - drama
21:00 storKs - family
22:30 AVEngErs: AgE oF   
 uLtron - action-  
 adventure

ngày 23/10

14:15 HoLLyWooD on sEt 724  
 - special
14:45 tHE rooKiE (2002) -   
 drama
16:50 tiMELinE - action-  
 adventure
18:45 storKs - family
20:10 CriMinAL (2015) -   
 action-adventure
22:00 CurB your EntHusiAsM  
 s904 - comedy
22:30 ViCE PrinCiPALs  s206 -  
 comedy
23:00 ExtrEMELy LouD &   
 inCrEDiBLy CLosE -   
 drama

ngày 24/10

11:45 CriMinAL (2015) -   
 action-adventure
13:35 trouBLE WitH tHE   
 CurVE - drama
15:25 tHE MArC PEAsE   
 ExPEriEnCE - comedy
16:50 ExtrEMELy LouD &   
 inCrEDiBLy CLosE -   
 drama
18:55 roCK oF AgEs - comedy
21:00 BEn-Hur (2016) -   
 action-adventure
23:00 KEAnu - comedy

ngày 25/10

13:55 KEAnu - comedy
15:30 LEMony sniCKEt’s A  
 sEriEs oF unFortunAtE  
 EVEnts - family
17:20 MonstEr-in-LAW -   
 romance
19:00 ConCussion - drama
21:00 tHE inCrEDiBLE HuLK   
 (2008) - action-adventure
22:50 tHE DArKnEss -   
 horror-thriller

ngày 26/10

11:55 ConCussion - drama
13:55 WooDLAWn - drama
15:55 tHE inCrEDiBLE HuLK   
 (2008) - action-adventure
17:50 tHE HoLLArs - drama
19:15 EyE in tHE sKy - drama
21:00 tEEnAgE MutAnt ninJA  
 turtLEs: out oF tHE   
 sHADoWs -   
 action-adventure
22:50 CurB your EntHusiAsM  
 s904 - comedy
23:20 ViCE PrinCiPALs    
 s206 - comedy
23:50 13 Hours -    
 action-adventure

ngày 27/10

07:45 tHE LoVE guru - comedy
14:15 CurB your EntHusiAsM  
 s904 - comedy
14:45 ViCE PrinCiPALs    
 s206 - comedy
15:15 HAiL, CAEsAr! - comedy
17:05 tHE PrinCEss AnD   
 tHE Frog - family

18:40 13 Hours - action-  
 adventure
21:00 JACK rEACHEr:   
 nEVEr go BACK -   
 action-adventure
23:00 suLLy - drama

ngày 28/10

06:00 tHE nEW WorLD - drama
14:20 suLLy - drama
15:55 FroZEn (2013) - family
17:35 storKs - family
19:00 inFErno (2016) -   
 action-adventure
21:00 LigHts out - horror-thriller
22:20 tHE BournE iDEntity -  
 action-adventure

ngày 29/10

12:05 inFErno (2016) -   
 action-adventure
14:05 storKs - family
15:30 tHE HunCHBACK oF   
 notrE DAME - family
17:00 tHE intErn - comedy
19:00 BEn-Hur (2016) -   
 action-adventure
21:00 rings - horror-thriller
22:40 ZooLAnDEr 2 - comedy

ngày 30/10

11:00 BEn-Hur (2016) -   
 action-adventure
13:05 ZooLAnDEr 2 - comedy
14:45 tHE ProDuCErs -   
 comedy
16:55 sHrEK 2 - family
18:30 CLuELEss - comedy
20:05 JArHEAD - drama
22:00 CurB your EntHusiAsM  
 s905 - comedy
22:30 ViCE PrinCiPALs  s207 -  
 comedy
23:00 tHE WitCH - horror-thriller

ngày 31/10

15:45 you Don’t MEss WitH  
 tHE ZoHAn - comedy
17:30 JuLiE & JuLiA - drama
19:30 tHE sHALLoWs -  
  horror-thriller
21:00 tHE ConJuring 2 -   
 horror-thriller
23:15 LigHts out - horror-thriller
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ngày 01/10
15:25 out oF tiME (2003) -   
 drama
17:20 tHE tHoMAs CroWn  
 AFFAir - action-  
 adventure
19:20 surrogAtEs -  
  action-adventure
21:00 ArounD tHE WorLD in  
 80 DAys - action-  
 adventure
23:10 sHErLoCK HoLMEs   
 (2009) - action-  
 adventure

ngày 02/10

13:10 sHErLoCK HoLMEs (2009)  
 - action-adventure
15:25 BEVErLy HiLLs   
 CHiHuAHuA - family
17:05 ArounD tHE WorLD in  
 80 DAys - action-  
 adventure
19:15 CAsAnoVA -   
 action-adventure
21:15 CurB your EntHusiAsM  
 s901 - comedy
21:45 ViCE PrinCiPALs    
 s203 - comedy
22:15 rooM 104 s110: rED   
 tEnt - comedy
22:45 tHE MAtrix - action-  
 adventure

ngày 03/10

15:25 P.s. i LoVE you - romance
17:40 A nuMBEr - drama
19:05 tHE tErMinAtor -   
 action-adventure
21:00 tErMinAL VELoCity -  
 action-adventure
22:50 VEEP  s605: CHiCKLEt -  
 comedy
23:16 VEEP  s606: QAtAr -   
 comedy

ngày 04/10

15:35 tHE tErMinAtor -   
 action-adventure
17:30 sPECiEs ii - horror-thriller
19:05 sing strEEt - drama
21:00 BiLL & tED’s ExCELLEnt  
 ADVEnturE - comedy
22:40 VEEP  s607: BLurB -   
 comedy
23:06 VEEP  s608: JuDgE -   
 comedy

23:50 tHE BrinK  s109: Just A  
 LittLE CrAZy tALK -   
 comedy

ngày 05/10

16:30 tHELMA & LouisE - drama
18:45 HoLLyWooD on sEt 721  
 - special
19:10 WiLD Hogs - comedy
21:00 tHE trust - action-  
 adventure
22:40 VEEP  s609: A WoMAn  
 First - comedy
23:06 VEEP  s610: grounD  
 BrEAKing - comedy
23:45 siLiCon VALLEy s101:  
 MiniMuM ViABLE   
 ProDuCt  - comedy

ngày 06/10

14:50 HoLLyWooD on sEt 721  
 - special
15:15 MisConDuCt - horror- 
 thriller
17:10 unDErWorLD  -   
 horror-thriller
19:20 tHE trust - action-  
 adventure
21:00 CoLD MountAin - drama
23:40 girLs s201: it’s ABout  
 tiME - comedy

ngày 07/10

14:25 A WALK in tHE WooDs -  
 comedy
16:20 truMAn - drama
18:40 MonstErs uniVErsity -  
 family
20:35 HoLLyWooD on sEt 721  
 - special
21:00 tHE HungEr gAMEs:  
 cAtchIng FIRE -   
 action-adventure
23:35 MAn on A LEDgE -   
 action-adventure

ngày 8/10

06:50 tHE HoWLing -   
 horror-thriller
08:25 A WALK in tHE WooDs -  
 comedy
10:20 BEVErLy HiLLs   
 CHiHuAHuA - family
12:00 MAn on A LEDgE -   
 action-adventure
13:50 MiLLion DoLLAr   
 BABy - drama

16:10 HoLLyWooD on   
 sEt 721 - special
16:35 rEsiDEnt EViL -   
 action-adventure
18:25 tHE HungEr gAMEs:  
 CAtCHing FirE - action- 
 adventure
21:00 tHE LorD oF tHE rings:  
 tHE tWo toWErs -   
 action-adventure

ngày 9/10

10:00 rEBounD tHE LEgEnD  
 oF EArL “tHE goAt”   
 MAnigAuLt - drama
12:00 gEtting on  s205: tHE  
 rEVoLVing Door ADMit  
 - comedy
12:27 gEtting on  s206: DoC 
 tor DEAtH - comedy
13:10 CinDErELLA MAn -   
 drama
15:40 rED 2 - action-adventure
17:45 tHE LorD oF tHE rings:  
 tHE tWo toWErs -   
 action-adventure
20:50 HoLLyWooD on sEt 721  
 - special
21:15 CurB your EntHusiAsM  
 s902 - comedy
21:45 ViCE PrinCiPALs  s204 -  
 comedy
22:15 rooM 104 s111:  
 tHE FigHt - comedy
22:45 WiLD Hogs - comedy

ngày 10/10

12:27 gEtting on s302:   
 Don’t LEt it gEt in you  
 or on you - comedy
13:10 HigHLAnDEr -   
 action-adventure
15:15 rEsiDEnt EViL: APoCA 
 LyPsE - action-adventure
17:00 DAugHtEr oF goD -  
 drama
18:50 tHE HunDrED-Foot   
 JournEy - comedy
21:00 roBoCoP 2 -  
  action-adventure
23:05 girLs s203: BAD FriEnD -  
 comedy
23:29 girLs s204: it’s A sHAME  
 ABout rAy - comedy

ngày 11/10

12:00 gEtting on s303: no, i  

 Don’t WAnt A F***ing  
 sMiLEy FACE - comedy
12:27 gEtting on s304: AM i  
 stiLL ME? - comedy
13:10 DAugHtEr oF goD -  
 drama
15:00 sHut in - horror-thriller
16:40 P.s. i LoVE you - romance
18:55 roBoCoP 2 -   
 action-adventure
21:00 ALExAnDEr AnD tHE  
 tErriBLE, HorriBLE, no  
 gooD, VEry BAD   
 DAy - family
22:30 girLs s205: onE MAn’s  
 trAsH - comedy
22:55 girLs s206: Boys -   
 comedy
23:35 siLiCon VALLEy s107:  
 pROOF OF cOncEpt  -  
 comedy

ngày 12/10

12:26 gEtting on s306:   
 rEDuCED to EAting   
 BoiLED MAgAZinEs AnD  
 BooK PAstE - comedy
17:20 tHE Boy (2016) -   
 horror-thriller
19:05 MonstErs uniVErsity -  
 family
21:00 noW you sEE ME -   
 action-adventure
23:15 girLs s207: ViDEo   
 gAMEs - comedy
23:41 girLs s208: it’s   
 BACK - comedy

ngày 13/10

15:00 WiLD Hogs - comedy
16:50 tHE tErMinAtor -   
 action-adventure
18:45 noW you sEE ME -   
 action-adventure
21:00 sHErLoCK HoLMEs (2009)  
 - action-adventure
23:15 girLs s209: on ALL   
 Fours - comedy
23:40 girLs s210: togEtHEr -  
 comedy

ngày 14/10

16:20 tErMinAtor 2:   
 JuDgEMEnt DAy - a  
 ction-adventure
18:45 sHErLoCK HoLMEs (2009)  
 - action-adventure
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21:00 insurgEnt -   
 action-adventure
23:10 ArounD tHE WorLD  
  in 80 DAys -   
 action-adventure

ngày 15/10

16:40 tHE HunDrED-Foot   
 JournEy - comedy
18:50 insurgEnt -   
 action-adventure
21:00 ConstAntinE -   
 action-adventure
23:10 MisConDuCt -   
 horror-thriller

ngày 16/10

16:45 ConstAntinE -   
 action-adventure
18:55 toMorroWLAnD -   
 action-adventure
21:15 CurB your EntHusiAsM  
 s903 - comedy
21:45 ViCE PrinCiPALs    
 s205 - comedy
22:15 rooM 104 s112:   
 My LoVE - comedy
22:45 tHE trust -    
 action-adventure

ngày 17/10

13:05 tHE trust -    
 action-adventure
14:45 tHE LorD oF tHE rings:  
 tHE tWo toWErs -   
 action-adventure
17:50 HELLo LADiEs:   
 tHE MoViE - comedy
19:20 gEorgE oF tHE   
 JungLE - comedy
21:00 First BLooD -   
 action-adventure
22:45 insurgEnt -   
 action-adventure

ngày 18/10

15:00 MiLLion DoLLAr BABy -  
 drama
17:20 A WALK in tHE WooDs -  
 comedy
19:15 First BLooD -   
 action-adventure
21:00 BEVErLy HiLLs   
 CHiHuAHuA - family
22:40 girLs  s303: sHE sAiD  
 oK - comedy
23:07 girLs  s304: DEAD   

 insiDE - comedy
23:50 siLiCon VALLEy s207:  
 ADuLt ContEnt -   
 comedy

ngày 19/10

15:20 HEMingWAy &   
 gELLHorn - drama
18:00 tHE HungEr gAMEs:  
 cAtchIng FIRE -   
 action-adventure
20:35 HoLLyWooD on sEt   
 723 - special
21:00 MAn on A LEDgE -   
 action-adventure
22:50 girLs  s305:   
 onLy CHiLD - comedy
23:16 girLs  s306:   
 FrEE snACKs - comedy

ngày 20/10

17:35 AngEL roDriguEZ -   
 drama
19:10 MAn on A LEDgE -   
 action-adventure
21:00 rEsiDEnt EViL -   
 action-adventure
22:50 girLs  s307:   
 BEACH HousE - comedy
23:15 girLs  s308:   
 inCiDEntALs - comedy
23:55 siLiCon VALLEy s301: 
FounDEr FriEnDLy - comedy

ngày 21/10

11:45 tErMinAL VELoCity -  
 action-adventure
13:35 rED 2 - action-adventure
15:40 First BLooD -   
 action-adventure
17:25 rEsiDEnt EViL -   
 action-adventure
19:15 rEsiDEnt EViL:   
 APoCALyPsE -   
 action-adventure
21:00 unDErWorLD  -   
 horror-thriller
23:10 tHE trust -    
 action-adventure

ngày 22/10

13:30 ConstAntinE -   
 action-adventure
15:40 HELLo LADiEs: tHE   
 MoViE - comedy
17:10 tHE trust -    
 action-adventure
18:50 unDErWorLD  -   

 horror-thriller
21:00 tHE tErMinAtor -   
 action-adventure
22:55 tHE Count oF MontE  
 Cristo - action-  
 adventure

ngày 23/10

17:25 tAKing CHAnCE - drama
18:55 tHE tErMinAtor -   
 action-adventure
20:50 HoLLyWooD on s  
 Et 723 - special
21:15 CurB your EntHusiAsM  
 s904 - comedy
21:45 ViCE PrinCiPALs  s206 -  
 comedy
22:15 ALiCE in WonDErLAnD  
 (2010) - family

ngày 24/10

16:45 MAn on A LEDgE -   
 action-adventure
18:35 tErMinAtor 2:   
 JuDgEMEnt DAy -   
 action-adventure
21:00 rED 2 - action-adventure
23:05 girLs  s309: FLo -   
 comedy
23:30 girLs  s310:   
 roLE-PLAy - comedy

ngày 25/10

17:10 WHEn HArry MEt   
 sALLy... - romance
18:55 rED 2 - action-adventure
21:00 WiLD Hogs - comedy
22:50 girLs  s311: i sAW you -  
 comedy
23:16 girLs  s312: tWo PLAnE  
 riDEs - comedy

ngày 26/10

16:45 roBoCoP 2 -  
  action-adventure
18:50 ArounD tHE WorLD in  
 80 DAys - action-  
 adventure
21:00 JACKiE BroWn - drama
23:25 girLs  s401: ioWA -   
 comedy
23:49 girLs  s402: triggEring -  
 comedy

ngày 27/10

18:35 JACKiE BroWn - drama
21:00 tHE MAtrix rELoADED -  

 action-adventure
23:25 girLs  s403: FEMALE   
 AutHor - comedy
23:48 girLs  s404:   
 CuBBiEs - comedy

ngày 28/10

13:35 HoLLyWooD on sEt   
 724 - special
14:00 MiLLion DoLLAr BABy -  
 drama
16:20 noW you sEE ME -   
 action-adventure
18:35 tHE MAtrix rELoADED -  
 action-adventure
21:00 WALKing tALL (2004) -  
 action-adventure
22:35 tHE LorD oF tHE rings:  
 tHE tWo toWErs -   
 action-adventure

ngày 29/10

14:50 tHE HungEr gAMEs:  
 cAtchIng FIRE -   
 action-adventure
17:25 ALiCE in WonDErLAnD  
 (2010) - family
19:25 WALKing tALL (2004) -  
 action-adventure
21:00 tErMinAtor 2:   
 JuDgEMEnt DAy -   
 action-adventure
23:25 toMorroWLAnD -   
 action-adventure

ngày 30/10

17:35 tHE MAtrix rELoADED -  
 action-adventure
20:00 CurB your EntHusiAsM  
 s905 - comedy
20:30 ViCE PrinCiPALs  s207 -  
 comedy
21:00 ConstAntinE -   
 action-adventure
23:10 unDErWorLD  -   
 horror-thriller

ngày 31/10

16:40 unDErWorLD  -   
 horror-thriller
18:50 ConstAntinE -   
 action-adventure
21:00 tHE BLAir WitCH   
 ProJECt - horror-thriller
22:30 BooK oF sHADoWs:   
 BLAir WitCH 2 -   
 horror-thriller



56
PAY TV

Kết thúc của phần 
trước, tris xông 

vào phòng thí nghiệm 
thuộc phân khu Erudite 
và giải cứu được Four. 

đồng thời, cô cũng ngăn chặn được kế hoạch của 
Jeanine sử dụng công nghệ huyết thanh để khống 
chế những chiến binh thuộc phân khu Dauntless thành 
tay sai cho kế hoạch kiểm soát tất cả các phân khu 
còn lại. nhưng mối đe dọa ngấm ngầm trong một hệ 
thống xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều bất ổn vẫn 
luôn tồn tại, để đủ sức mạnh đương đâu với nó, tris 
phải tiếp tục chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân 
trong chính những giấc mơ của mình. 

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 14/10.

6 tháng sau sự 
kiện ở phần 1, 

neo được coi là 
cứu tinh mới của 
loài người. trước 
nguy cơ bị hàng 
nghìn cỗ máy săn 
lùng tấn công vào 

thành phố Zion, bộ ba neo, Morpheus, trinity phải 
đi tìm lời khuyên từ nhà tiên tri. trong khi đó, đặc vụ 
smith lại trở nên mạnh hơn bao giờ hết khi hắn có 
khả năng nhân số lượng bản thể lên nhiều lần. giờ 
đây, ngày càng nhiều người được đánh thức khỏi 
ma trận và họ cố gắng để trở về với cuộc sống thực 
của mình. Bọn người máy vẫn nổi dậy và những cuộc 
chiến khốc liệt đã diễn ra tại Zion, thành phố duy nhất 
mà sự sống của loài người còn tồn tại.

Phát sóng 21h thứ Sáu, ngày 27/10.

Sự nghiệp thất bại và xích 
mích triền miên giữa hai 

vợ chồng robert và Penny 
khiến các con họ rơi vào 
trạng thái trầm cảm. Là 
người chịu tác động nặng 
nhất trong nhà, cậu con 

trai út Conor vừa phải chuyển tới học tại trường Công 
giáo miễn phí synge street để giảm bớt gánh nặng 
kinh tế cho gia đình. Bao vây bốn phía bởi nỗi buồn 
gia đình và kỉ luật hà khắc nơi trường học, nhưng 
Conor không hề nản lòng, bởi trong cậu luôn tồn tại 
tình yêu dành cho âm nhạc. Cậu đã tìm cách thoát 
khỏi cuộc sống căng thẳng bằng cách thành lập 
một ban nhạc để gây ấn tượng với một cô gái bí ẩn 
mà cậu yêu mến. 

Phát sóng 19h05 thứ Tư, ngày 4/10.

tiếp nối thành công 
của phần trước, 

phần 2 kế thừa và 
đan xen giữa hai hệ 
thống nhân vật cũ và 

mới làm cho nội dung phim càng thêm lôi cuốn người 
xem. Cuộc hành trình đi hủy diệt chiếc nhẫn tiếp 
tục với bao nguy hiểm chờ đợi Frodo ở phía trước. 
Lần này, anh và sam có một bạn đồng hành mới là 
gollum. trong khi đó, gandalf may mắn thoát chết 
và sức mạnh của ông còn vượt xa trước rất nhiều. 
Ông cùng Aragon, Legolas và gimli cùng những thần 
rừng tìm cách phá hủy âm mưu của saruman. 

Phát sóng 22h35 thứ Bảy, ngày 28/10.

Dị biệT 2 -
những kẻ  
nổi Loạn

bAn nhạc 
Đường Phố

chúA Tể những 
chiếc nhẫn 2 -  
hAi TòA TháP

mA Trận 2 -
Tái LậP
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Sau khi người cha qua đời vì một tai nạn bí ẩn, Max 
Mcgrath cùng mẹ liên tục chuyển nhà. Quá chán 

nản, họ quyết định quay về quê hương sau lời mời của 
Miles Edwards, một đồng nghiệp cũ của cha Mcgrath. 
Cuộc sống của Max từ đây dần trở nên tốt đẹp hơn 
khi cậu quen được cô bạn gái sofia Matinez. Một ngày 
kia, chàng thiếu niên bất ngờ phát hiện ra cơ thể mình 
có thể sản sinh ra một loại năng lượng hạt nhân kì bí. 
đồng thời, sự xuất hiện của steel - sinh vật ngoài hành 
tinh có thể cộng sinh và gia tăng sức mạnh cho Max, 
khiến hàng loạt bí ẩn được vén màn. 

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 7/10.

Lucinda “Luce” Price đang trốn chạy khỏi những 
cái bóng mà chỉ mình cô thấy. Luce luôn sống 

trong một nỗi sợ hãi không thể cắt nghĩa được, cho 
đến một ngày cậu bạn cô thầm mến đột nhiên bốc 
cháy ngay trước mắt, cô trở thành nghi can số một 
và buộc phải chuyển đến trường cải huấn thanh 
thiếu niên. Ở trại cải tạo, cô lại vướng vào rắc rối 
của một người bạn học nhưng cô lại ko biết rằng 
anh ta là một thiên thần, người đã yêu cô hàng 
nghìn năm trước.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 14/10.

conor o’Malley, một cậu bé 13 tuổi phải đối mặt 
với nỗi sợ hãi mất mẹ, người đang bị giày vò 

bởi căn bệnh ung thư ác tính. để mẹ an tâm điều trị, 
Conor phải chuyển tới sống cùng người bà khô khan 
và kĩ tính. Không chỉ vậy, cậu cũng thường bị bạn bè 
bắt nạt. sự lạnh lùng từ người bà và bạn bè trong 
lớp đã thúc đẩy Conor tưởng tượng ra một quái vât 
của chính mình. nhưng nhờ vậy là cậu bé đã khám 
phá ra thế giới của những con quái vật và các câu 
chuyện cổ tích, nơi mà cậu được học về lòng con 
đảm, sự mất mát và niềm tin.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 21/10.

giAm cầm  
quỷ Dữ

Mary Portman là một nữ bác sĩ tâm lí, tai nạn 
giao thông đã cướp đi chồng cô, đẩy con trai 

vào tình trạng sống thực vật. Lúc này, Mary chuyển 
về sinh sống và làm việc ở vùng nông thôn vắng vẻ 
thuộc new England, Mỹ. Một bệnh nhi tên tom của 
cô bỗng nhiên mất tích và mọi người phán đoán 
là cậu đã chết. song, bản thân Mary Portman luôn 
cảm nhận thấy sự hiện diện của cậu bé ngay trong 
căn nhà mình. đồng thời, nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra 
khiến cô dần dà khám phá ra hàng loạt bí mật không 
ai ngờ tới.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 28/10.

chiến binh 
ngoài  

hành Tinh

Lời Thỉnh cầu củA  
quái VậTThiên Thần  

sA ngã
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ngày 1/10

06:10 Mr. HoLMEs - Drama

8:00 JoHn CArtEr - Action

10:15 EigHt BELoW - Drama

12:20 WHy HiM? - Comedy

14:10 MonstErs, inC. - Animation

15:50 WorLD trADE CEntEr - Drama

18:05 ME BEForE you - Drama

20:00 noW you sEE ME 2 - Action

22:15 DEJA Vu - Action

ngày 2/10

06:20 Mrs. DouBtFirE - Comedy

08:30 HoW to MAKE LoVE LiKE An  

 EngLisHMAn - Comedy

10:15 MonstErs, inC. - Animation

11:55 noW you sEE ME 2 - Action

14:10 DEJA Vu - Action

16:20 WHy HiM? - Comedy

18:15 rACE to WitCH MountAin -  

 Action

20:00 gEnius - Biography

21:50 JoHn CArtEr - Action

ngày 3/10

07:45 HoLLoW MAn 2 - Horror

09:20 sPArE PArts - Drama

11:20 KEEPing uP WitH tHE JonEsEs -  

 Comedy

13:10 gEnius - Biography

15:00 PAuL BLArt: MALL CoP -  

 Comedy

16:35 rEgrEssion - Crime

18:25 sniPEr: rELoADED - Action

20:00 ALLEgiAnt - Action

22:05 WHy HiM? - Comedy

ngày 4/10

06:40 gEnius - Biography

08:30 yogA HosErs - Comedy

10:05 rACE to WitCH MountAin -  

 Action

11:50 ALLEgiAnt - Action

16:10 DEJA Vu - Action

18:20 MonstErs, inC. - Animation

20:00 BArELy LEtHAL - Action

21:45 noW you sEE ME 2 - Action

ngày 5/10

07:20 MonstErs, inC. - Animation

09:00 ALLEgiAnt - Action

11:05 sniPEr: rELoADED - Action

12:40 BArELy LEtHAL - Action

14:25 Mrs. DouBtFirE - Comedy

16:35 tHE HAPPEning - thriller

18:10 KEEPing uP WitH tHE JonEsEs -  

 Comedy

20:00 WHy HiM? - Comedy

21:55 tErM LiFE - Crime

23:35 rACE to WitCH MountAin -  

 Action

ngày 6/10

07:25 KEEPing uP WitH tHE JonEsEs -  

 Comedy

09:15 PAuL BLArt: MALL CoP -  

 Comedy

10:50 tHE BFg - Family

12:55 WHy HiM? - Comedy

14:45 HoW to MAKE LoVE LiKE An  

 EngLisHMAn - Comedy

16:30 gEnius - Biography

18:20 tErM LiFE - Crime

20:00 MArAuDErs - Action

ngày 7/10

06:40 rAMonA AnD BEEZus - Comedy

08:30 Mrs. DouBtFirE - Comedy

10:40 BArELy LEtHAL - Action

12:25 MArAuDErs - Action

14:15 KEEPing uP WitH tHE JonEsEs -  

 Comedy

16:05 MonstErs, inC. - Animation

17:45 noW you sEE ME 2 - Action

20:00 MAx stEEL - Action

21:40 ALLEgiAnt - Action

23:45 KEEPing uP WitH tHE JonEsEs -  

 Comedy

ngày 8/10

06:50 sniPEr: rELoADED - Action

08:25 PEtE’s DrAgon - Family

10:15 MAx stEEL - Action

11:50 rACE to WitCH MountAin -  

 Action

16:00 Miss PErEgrinE’s HoME For  

 PECuLiAr CHiLDrEn - Fantasy

18:10 WHy HiM? - Comedy

20:00 i AM HEAtH LEDgEr - Biography

21:35 A KnigHt’s tALE - Action

23:50 tHE sin EAtEr - Action

ngày 9/10

06:15 tHE Pursuit oF HAPPynEss -  

 Drama

08:20 BArELy LEtHAL - Action

12:30 Miss PErEgrinE’s HoME For  

 PECuLiAr CHiLDrEn - Fantasy

16:30 MAx stEEL - Action

18:10 MArAuDErs - Action

20:00 DEsiErto - thriller

21:35 WAr oF tHE WorLDs - Action

23:35 Miss PErEgrinE’s HoME For  

 PECuLiAr CHiLDrEn - Fantasy

ngày 10/10

07:20 127 Hours - Drama

09:00 MAggiE - Horror

12:35 DEsiErto - thriller

18:00 WAr oF tHE WorLDs - Action

20:00 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

22:05 MAx stEEL - Action

23:40 MArAuDErs - Action

ngày 11/10

06:30 MAx stEEL - Action

08:05 PAuL BLArt: MALL CoP -  

 Comedy

09:40 sHuttEr isLAnD - Crime

12:00 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

17:50 Miss PErEgrinE’s HoME For  

 PECuLiAr CHiLDrEn - Fantasy

20:00 ELysiuM - Action

21:55 tHE sin EAtEr - Action

23:40 DEsiErto - thriller

ngày 12/10

07:00 MArAuDErs - Action

08:50 tHE Pursuit oF HAPPynEss -  

 Drama

12:45 ELiMinAtors - Action

16:20 rAMonA AnD BEEZus - Comedy

18:10 tHE VoW - romance

20:00 MAx stEEL - Action

21:40 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

23:45 tHE giFt - thriller

ngày 13/10

06:50 ME BEForE you - Drama

08:45 tHE giFt - thriller

10:40 A KnigHt’s tALE - Action

12:55 MAx stEEL - Action

16:35 DEsiErto - thriller

18:10 PEtE’s DrAgon - Family

20:00 tHE rEVEnAnt - Drama

22:40 tErMinAtor 3: risE oF tHE  

 MACHinEs - Action

ngày 14/10

07:40 DEsiErto - thriller

09:15 WAr oF tHE WorLDs - Action

13:25 tHE rEVEnAnt - Drama

18:00 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

20:00 FALLEn - Fantasy

21:40 tHE giFt - thriller

23:30 ME BEForE you - Drama

ngày 15/10

06:10  stAr WArs: EPisoDE i - tHE 

PHAntoM MEnACE - Action

22:20 tHE rEVEnAnt - Drama

ngày 16/10
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05:50 troPiC tHunDEr - Comedy

07:40 Mrs. DouBtFirE - Comedy

09:50 FALLEn - Fantasy

11:30 tHE giFt - thriller

18:05 ELysiuM - Action

20:00 Extortion - Action

21:55 PirAtEs oF tHE CAriBBEAn: tHE 

CursE oF tHE BLACK PEArL - Action

ngày 17/10

06:10 ELysiuM - Action

08:05 ELiMinAtors - Action

09:45 WHy HiM? - Comedy

11:35 Extortion - Action

18:05 tHE ProPosAL - romance

20:00 g.i. JoE: rEtALiAtion - Action

21:55 FALLEn - Fantasy

23:35 stAr WArs: EPisoDE i - tHE  

 PHAntoM MEnACE - Action

ngày 18/10

08:05 ELysiuM - Action

10:00 tErMinAtor 3: risE oF tHE  

 MACHinEs - Action

11:55 g.i. JoE: rEtALiAtion - Action

18:20 BrAVE - Animation

20:00 AFtEr EArtH - Action

21:45 WHy HiM? - Comedy

23:35 tHE DArJEELing LiMitED -  

 Comedy

ngày 19/10

07:25 sniPEr: rELoADED - Action

09:00 rEgrEssion - Crime

10:50 AFtEr EArtH - Action

12:35 stAr WArs: EPisoDE Vii - tHE  

 ForCE AWAKEns - Action

17:20 tHE rEVEnAnt - Drama

20:00 FALLEn - Fantasy

21:40 g.i. JoE: rEtALiAtion - Action

23:35 tHE ProPosAL - romance

ngày 20/10

07:30 MAx stEEL - Action

09:10 stAr WArs: EPisoDE Vii - tHE  

 ForCE AWAKEns - Action

11:30 HoW to MAKE LoVE LiKE An  

 EngLisHMAn - Comedy

16:30 Extortion - Action

18:25 FrAnKEnstEin - Horror

20:00 CAst AWAy - Drama

22:30 tErM LiFE - Crime

ngày 21/10

07:55 BrAVE - Animation

09:35 tHE ProPosAL - romance

11:25 CAst AWAy - Drama

18:05 g.i. JoE: rEtALiAtion - Action

20:00 A MonstEr CALLs - Fantasy

21:55 stAr WArs: EPisoDE Vii - tHE  

 ForCE AWAKEns - Action

ngày 22/10

06:05 A MonstEr CALLs - Fantasy

08:00 AFtEr EArtH - Action

09:45 A FEW gooD MEn - Drama

12:05 ELysiuM - Action

17:35 PirAtEs oF tHE CAriBBEAn: tHE  

 CursE oF tHE BLACK PEArL -  

 Action

20:00 tHor - Action

22:00 AFtEr EArtH - Action

23:45 sPArE PArts - Drama

ngày 23/10

07:05 WHy HiM? - Comedy

09:00 tHor - Action

11:00 PirAtEs oF tHE CAriBBEAn: tHE  

 CursE oF tHE BLACK PEArL -  

 Action

17:50 DEJA Vu - Action

20:00 gHost tEAM - Comedy

21:30 tHE otHEr siDE oF tHE Door -  

 Horror

23:10 tHor - Action

ngày 24/10

07:45 A MonstEr CALLs - Fantasy

09:40 troPiC tHunDEr - Comedy

11:30 MAx stEEL - Action

18:15 AFtEr EArtH - Action

20:00 ELoisE - Horror

21:40 MorgAn - thriller

23:20 gHost tEAM - Comedy

ngày 25/10

06:20 tHor - Action

08:20 MArAuDErs - Action

10:10 AFtEr EArtH - Action

18:20 MAx stEEL - Action

20:00 DEAD rising: EnDgAME - Horror

21:40 tHE Fog - Horror

23:25 tHE otHEr siDE oF tHE Door -  

 Horror

ngày 26/10

06:00 CoACH CArtEr - Drama

08:20 Morning gLory - Comedy

10:15 DEAD rising: EnDgAME - Horror

11:55 DEJA Vu - Action

14:05 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

20:00 CELL - sci-Fi

21:45 LEgion - Action

23:30 DEAD rising: EnDgAME - Horror

ngày 27/10

06:35 MAx stEEL - Action

10:35 PAuL BLArt: MALL CoP -  

 Comedy

12:10 CELL - sci-Fi

18:00 tHor - Action

20:00 PriDE AnD PrEJuDiCE AnD 

 ZoMBiEs - Action

21:55 PArAnorMAL ACtiVity 4 - 

  Horror

23:30 CELL - sci-Fi

ngày 28/10

07:00 HoW to MAKE LoVE LiKE An  

 EngLisHMAn - Comedy

08:45 sPArE PArts - Drama

10:45 QuEEn oF KAtWE - Biography

12:55 PriDE AnD PrEJuDiCE AnD  

 ZoMBiEs - Action

18:10 MArAuDErs - Action

20:00 sHut in - thriller

21:35 BEForE i WAKE - Horror

23:15 yogA HosErs - Comedy

ngày 29/10

06:30 JoHn CArtEr - Action

08:45 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

10:45 g.i. JoE: rEtALiAtion - Action

12:40 sHut in - thriller

18:20 DEAD rising: EnDgAME - Horror

20:00 WorLD WAr Z - Action

22:00 PriEst - Action

23:35 JoHn CArtEr - Action

ngày 30/10

07:30 WorLD WAr Z - Action

09:30 PAuL BLArt: MALL CoP -  

 Comedy

11:05 MArAuDErs - Action

12:55 g.i. JoE: tHE risE oF CoBrA -  

 Action

18:15 CELL - sci-Fi

20:00 BEDEViLED - Horror

21:45 sECrEt WinDoW - thriller

23:25 tHE Fog - Horror

ngày 31/10

06:20 QuEEn oF KAtWE - Biography

08:30 JoHn CArtEr - Action

10:45 FALLEn - Fantasy

12:25 BEDEViLED - Horror

18:00 WorLD WAr Z - Action

20:00 Don’t KnoCK tWiCE - Horror

21:40 CArriE - Horror
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ngày 01/10

00:45 scandal
01:40 Harry
02:35 Doubt
04:20 the good Fight
11:35 Bolt of talent
12:30 the great indoors
13:25 Harry
15:15 the Voice
18:00 Empire
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 Bolt of talent
22:00 Doubt
23:50 Australia’s next   
 top Model

ngày 02/10

08:00 once upon a time
08:50 the great indoors
09:45 Empire
15:15 Amazing    
 Wedding Cakes
16:10 grey’s Anatomy
17:05 royal Pains
18:00 MasterChef Junior us
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 young & Hungry
23:50 the great indoors

ngày 03/10

08:50 new girl
09:45 young & Hungry
14:50 young & Hungry
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 Bolt of talent
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 MasterChef us
23:50 Crazy Ex-girlfriend

ngày 04/10

07:10 Desperate   
 Housewives
09:45 the great indoors
11:35 grey’s Anatomy
12:30 the Mick
13:00 the Voice
16:10 grey’s Anatomy

17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 My Fair Wedding with 
David tutera
21:00 the Voice
22:00 scandal
22:55 the royals
23:50 Doubt

ngày 05/10

09:15 new girl
09:45 once upon a time
11:35 grey’s Anatomy
12:30 the Mick
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the royals
23:50 once upon a time

ngày 06/10

08:50 new girl
09:45 Doubt
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the royals
23:50 Amazing    
 Wedding Cakes

ngày 07/10

08:50 royal Pains
09:45 Empire
10:40 the Voice
15:15 Harry
16:10 Doubt
17:05 young & Hungry
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 scandal
23:50 the Mick

ngày 08/10

00:15 the Mick
01:40 Harry
08:50 Doubt
09:45 scandal
11:35 the great indoors
12:30 Harry
15:15 the Voice
18:00 Empire
20:00 Crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt
23:50 royal Pains

ngày 09/10

09:45 Empire
11:35 grey’s Anatomy
16:10 grey’s Anatomy
17:05 royal Pains
18:00 MasterChef Junior us
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 young & Hungry
23:50 the great indoors

ngày 10/10

09:45 young & Hungry
11:35 grey’s Anatomy
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
17:30 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the royals
23:50 Crazy Ex-girlfriend

ngày 11/10

08:00 Harry
09:45 My Fair Wedding with 
David tutera
14:50 young & Hungry
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 My Fair Wedding   
 with David tutera
21:00 the Voice
22:00 scandal

22:55 the royals
23:50 Doubt

ngày 12/10

09:15 new girl
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the royals
23:50 once upon a time

ngày 13/10

08:00 Harry
08:50 new girl
13:25 Crazy Ex-girlfriend
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the royals
23:50 My Fair Wedding   
 with David tutera

ngày 14/10

08:00 Harry
13:25 the great indoors
15:15 Harry
16:10 Doubt
17:05 young & Hungry
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 scandal
23:50 the Mick

ngày 15/10

07:10 Parenthood
08:00 Empire
11:35 the great indoors
12:30 Harry
15:15 the Voice
18:00 Empire
20:00 Crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt
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23:50 royal Pains

ngày 16/10

08:50 the great indoors
16:10 grey’s Anatomy
17:05 royal Pains
18:00 MasterChef Junior us
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 young & Hungry
23:50 the great indoors

ngày 17/10

09:45 young & Hungry
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the royals
23:50 Crazy Ex-girlfriend

ngày 18/10

09:15 new girl
12:30 the Mick
14:50 young & Hungry
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 My Fair Wedding   
 with David tutera
21:00 the Voice
22:00 scandal
22:55 the royals
23:50 Doubt

ngày 19/10

09:15 new girl
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the royals
23:50 once upon a time

ngày 20/10
11:35 grey’s Anatomy
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the royals
23:50 My Fair Wedding   
 with David tutera

ngày 21/10

09:45 Empire
10:40 the Voice
15:15 Harry
16:10 Doubt
17:05 young & Hungry
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 scandal
23:50 the Mick

ngày 22/10

10:40 scandal
11:35 the great indoors
12:30 Harry
15:15 the Voice
18:00 Empire
20:00 Crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt
23:50 royal Pains

ngày 23/10

08:50 the great indoors
09:45 Empire
15:15 My Fair Wedding   
 with David tutera
16:10 grey’s Anatomy
17:05 royal Pains
18:00 MasterChef Junior us
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 How i Met   
 your Mother
22:55 young & Hungry
23:50 the great indoors

ngày 24/10

09:45 young & Hungry
14:50 young & Hungry

15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the royals
23:50 Crazy Ex-girlfriend

ngày 25/10

09:15 new girl
12:30 the Mick
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 My Fair Wedding   
 with David tutera
21:00 the Voice
22:00 scandal
22:55 the royals
23:50 Doubt

ngày 26/10

09:15 new girl
09:45 once upon a time
13:25 scandal
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the royals
23:50 once upon a time

ngày 27/10

10:40 Doubt
11:35 grey’s Anatomy
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the royals
23:50 My Fair Wedding   
 with David tutera

ngày 28/10

09:45 Empire
10:40 the Voice
15:15 Harry
16:10 Doubt
17:05 young & Hungry
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 scandal
23:50 the Mick

ngày 29/10

08:50 Doubt
09:45 scandal
11:35 the great indoors
12:30 Harry
15:15 the Voice
18:00 Empire
19:00 Empire
20:00 Crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt
23:50 royal Pains

ngày 30/10

11:35 grey’s Anatomy
12:30 once upon a time
14:20 Doubt
15:15 My Fair Wedding   
 with David tutera
16:10 grey’s Anatomy
17:05 royal Pains
18:00 MasterChef Junior us
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 How i Met   
 your Mother
22:55 young & Hungry
23:50 the great indoors

ngày 31/10

10:40 How i Met   
 your Mother
11:35 grey’s Anatomy
12:30 the Mick
13:00 the Voice
14:50 young & Hungry
15:15 Harry
16:10 grey’s Anatomy
17:05 new girl
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the royals
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crAZY eX-girLfrienD 3
hội bạn gái cũ 3

nữ luật sư có tính tình điên khùng và dễ bị kích động 
rebecca Bunch, trong một cuộc tấn công hỗn loạn 

đã gặp lại Josh,  người đàn ông mà cô từng yêu từ lúc 
còn trẻ. sau lần hội ngộ tình cờ đó, rebecca Bunch còn 
có một suy nghĩ táo bạo hơn nữa là quyết định bỏ công 
việc luật sư của mình để tiếp tục theo đuổi tình yêu với 
Josh và theo anh đến California để chiếm bằng được 
trái tim anh. thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ là  một 
giấc mơ hồng.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 14/10. (Nguồn: JustWatch)

roYAL PAins 8
nỗi đau thượng lưu 8

Bộ phim tiếp tục theo chân 
Hank Lawson và đồng 

nghiệp tại bệnh viện HankMed, 
nơi chuyên chữa bệnh cho 
giới thượng lưu và những người 
nổi tiếng ở khu Hamptons. 
trong mùa thứ 8, đội ngũ của 
HankMed đã nhận ra rằng, 
cái giá để giấc mơ thành 
hiện thực là không hề rẻ. Evan 
và Paige cố gắng dùng các 
phương pháp thay thế để 

sinh con, trong khi Evan lừa bịp đồng nghiệp và điều 
hành bệnh viện, Divya dự tính vị trí tốt nhất cho việc đi 
học tại trường y, Jeremiah nhận ra rằng, thành công 
trong công việc nghiên cứu phức tạp hơn cô tưởng 
rất nhiều và Hank bắt đầu nhận ra một lỗ hổng trong 
cuộc sống khi các cộng sự không còn cần đến sự lãnh 
đạo của anh nữa.

Phát sóng 22h thứ Năm, ngày 5/10.

(Nguồn: Fanart)

Young & hungrY 5 
Tuổi trẻ và khát vọng 5

trở lại với bộ phim tình cảm hài hước dựa trên câu 
chuyện có thực về một blogger chuyên về ẩm 

thực tại san Francisco tên là Josh. Cuộc sống của 
anh đã đảo lộn tất cả kể từ khi anh thuê gabi làm 
đầu bếp cho riêng mình. sau một lần tâm sự, gabi 
và Josh càng hiểu nhau hơn và họ không ngừng tìm 
hiểu để tiếp tục duy trì 
mối quan hệ tốt đẹp. 
Cùng với người bạn tốt 
nhất của gabi là sofia, 
người trông nhà của 
Josh là yolanda, biên 
tập viên xuất bản Elliot, 
họ hình thành một bộ 
5 luôn tràn ngập tiếng 
cười và nhiệt huyết mỗi 
khi ở bên nhau. 

Phát sóng 21h thứ 
Hai hằng tuần từ 30/10. (Nguồn: Tvtrends)

scAnDAL 7 (Phần cuối)
Vụ bê bối

câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời olivia Pope sau khi cô 
từ chức giám đốc cơ quan truyền thông nhà trắng để bắt 

đầu sự nghiệp riêng của mình với một công ty giải quyết các vụ 
bê bối. Với kinh nghiệm dạn dày, cô được xem là một chuyên gia 
xử lí khủng hoảng nhanh tới mức mà người khác còn chưa kịp 
nhận ra là vấn đề đó có tồn tại hay không? Ai ai cũng có góc tối 
của riêng mình và olivia Pope đã cống hiến cả cuộc đời để bảo 
vệ hình ảnh của giới chóp bu quốc gia bằng cách giữ những bí 
mật bằng cả mạng sống của mình. 

Phát sóng 21h thứ Sáu, ngày 6/10.
(Nguồn: Pinterest)
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