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câu chuyện Truyền hình

Nhiều điểm đặc biệt
Không chiêu trò, không rầm rộ 

trong khâu truyền thông nhưng 20 
năm qua Sao Mai vẫn luôn được 
coi là một cuộc thi âm nhạc chuyên 
nghiệp và uy tín nhất trong cả nước. 
Sao Mai 2017 có nhiều điểm đặc biệt 
so với các mùa giải khác. trước hết, 
đây là mùa giải đánh dấu tuổi 20 của 
Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn 
quốc - sau đó tên gọi là Sao Mai. 
chính vì vậy, trong vòng chung kết 
toàn quốc, bên cạnh 4 đêm thi như 
thường lệ, một gala đặc biệt kỉ niệm 
20 năm Sao Mai đã được tổ chức 
trước khi đêm chung kết xếp hạng 
diễn ra. Đây là dịp hội ngộ của rất 

nhiều thế hệ Sao Mai đã thành danh 
từ sân chơi này. các Sao Mai cũ và 
mới đã mang đến cho khán giả một 
đêm nhạc nhiều màu sắc. 

năm nay, Ban tổ chức đã đưa 
ra những thay đổi kịp thời, gần gũi 
với âm nhạc thế giới. cụ thể, trong 
phong cách thính phòng, thí sinh 
được phép hát những tác phẩm kinh 
điển của thế giới. nói về điểm mới 
này, ca sĩ trọng tấn cho biết: “Với 
thính phòng, thực chất là chúng 
ta đang học và hát những gì âm 
nhạc cổ điển châu Âu để lại. Việc 
người học, nhất là học nhạc cổ điển 
rất mong được thể hiện những tác 
phẩm như vậy trên sân khấu. chính vì 

vậy, sự thay đổi năm nay rất phù hợp 
cho việc nâng cao tìm kiếm tài năng 
cho cuộc thi”. chưa dừng tại đó, 
trong phong cách nhạc nhẹ, thí sinh 
cũng được hát ca khúc nhạc ngoại 
lời Việt, đồng thời được thể hiện hai 
bài hát kết hợp với nhau cho phần thi 
của mình.

Là mùa giải đặc biệt nên Sao 
Mai 2017 cũng có khá nhiều điểm lạ. 
Lần đầu tiên có 12 thí sinh vào vòng 
chung kết toàn quốc, trong đó, mỗi 
phong cách nhạc gồm 4 thí sinh. Việc 
không có giọng nam nào lọt vào 
đêm chung kết toàn quốc khiến giới 
chuyên môn và khán giả tiếc nuối và 
hụt hẫng. năm nay, các thí sinh dự 

Sao mai 2017

Kết Quả KHông nằM 
ngoài Dự ĐoÁn

Sau hơN 4 tháNg diễN ra, Sao 
mai 2017 đã làm tròN trọNg 
trách của mìNh. đó là tìm ra 
một thế hệ Sao mai mới, trẻ 
truNg, tài NăNg và đầy Nhiệt 
huyết. đỗ tố hoa, SèN hoàNg 
mỹ lam và NguyễN thị thu 
thủy - 3 gươNg mặt xuất Sắc 
Nhất của ba phoNg cách là 
kết quả của Sự đồNg thuậN, 
Nhất trí cao của toàN bộ hội 
đồNg giám khảo troNg đêm 
chuNg kết xếp hạNg. 

12 gương mặt tham dự đêm 
chung kết xếp hạng sao mai 2017

Các giám khảo đêm chung kết xếp hạng sao mai 2017 TGĐ Đài THVN Trần Bình Minh trao giải nhất cho các thí sinh
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thi đêm chung kết chỉ được thể hiện 
một tác phẩm duy nhất thay vì 2 tác 
phẩm, một tác phẩm do Ban tổ chức 
lựa chọn và một tác phẩm do thí sinh 
lựa chọn như các mùa trước. Điều 
này đồng nghĩa với việc thí sinh phải 
suy nghĩ lựa chọn tác phẩm dự thi 
để phô diễn khả năng và khoe điểm 
mạnh trong giọng hát của mình. 

thêm một điểm đặc biệt nữa, 
lần đầu tiên trên sân khấu của đêm 
chung kết xếp hạng có sự xuất hiện 
của 5 Mc: anh tuấn, Mỹ Vân, Mỹ Lan, 
Danh tùng, thùy Linh. Sự đổ bộ của 5 
Mc chủ chốt của Ban Văn nghệ - Đài 
tHVn trong cùng một chương trình 
đã phần nào tạo nên sự đặc biệt của 
mùa giải này. 

Ngôi Sao Ngày mới
trong đêm chung kết xếp hạng, 

phần lớn các thí sinh đều thể hiện tốt 
hơn so với các đêm thi trước đó. rất 
nhiều người chọn lựa những bài hát 
mới, ca khúc nước ngoài lời Việt, đặc 
biệt chú trọng đầu tư trang phục và 
cách thể hiện. Đỗ tố Hoa - giải nhất 
phong cách thính phòng, Sèn Hoàng 
Mỹ Lam - giải nhất phong cách Dân 
gian và nguyễn thị thu thủy - giải 
nhất phong cách nhạc nhẹ, trước 
thềm chung kết xếp hạng đã được 
coi là “đối thủ nặng kí” của từng 
phong cách. Được biết, việc tìm ra 
3 Quán quân năm nay được quyết 
định rất nhanh chóng và không có 
bất cứ sự tranh luận nào từ các thành 
viên giám khảo. 

Đỗ tố Hoa - cô gái được trường 
Đại học Văn hoá - nghệ thuật Quân 
đội cử đi du học tại Học viện nghệ 
thuật Quảng tây trung Quốc đã 
mang đến một ca khúc tươi vui Vũ 
khúc mùa xuân. nổi bật trong chiếc 
váy dạ hội màu đỏ, phần trình diễn 
của Đỗ tố Hoa đã làm sáng bừng cả 
sân khấu, xóa tan đi khoảng cách 
vốn khó gần của thính phòng cổ 
điển với đại bộ phận công chúng. 
Sở hữu giọng hát soprano (nữ cao), 
âm sắc đẹp, sang trọng, làm chủ hơi 
thở, tố Hoa đã thể hiện tốt phần thi 
của mình, thực sự chinh phục được 
khán giả ngồi tại khán phòng cũng 
như Hội đồng giám khảo. tương tự, 
Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng được đánh 
giá là đối thủ nặng kí trong phong 
cách Dân gian trước đó. tuy là người 
đầu tiên dự thi phong cách Dân gian 

nhưng Mỹ Lam thể hiện bản lĩnh sân 
khấu và rất tự tin trong phần biểu 
diễn của mình. Với ca khúc Tiếng hát 
trên đỉnh Hoàng Liên, Sèn Hoàng Mỹ 
Lam tiếp tục khoe giọng hát trong 
sáng của mình. Mỹ Lam cũng được 
đánh giá là gương mặt “ăn” sân 
khấu, sở hữu nụ cười rạng rỡ, tươi vui. 
nguyễn thị thu thủy - Quán quân 
của phong cách nhạc nhẹ lại gây 
ấn tượng với vẻ ngoài cá tính, có 
phần bụi bởi mái tóc tém tinh nghịch. 
cô gái này đã sở hữu khá nhiều kinh 
nghiệm thi đấu trước đó khi lọt top 10 

cuộc thi Nhân tố bí ẩn. thủy cũng khá 
nhanh nhạy khi nắm bắt được điểm 
đổi mới của cuộc thi năm nay và lựa 
chọn bản liên khúc: Rũ cánh - Thăng 
hoa. giọng hát khỏe, đầy nội lực, bản 
phối đậm chất rock do cô thể hiện 
đã đốt nóng cả khán phòng trong 
đêm chung kết. 

Sao Mai 2017 không chỉ mang đến 
những giải thưởng, danh hiệu, như 
tấm vé mở cửa cho con đường ca 
nhạc chuyên nghiệp của các ca sĩ 
trẻ mà còn mang đến cho họ những 
cơ hội thực sự quý giá. ngay tại cuộc 
thi nhiều thí sinh đã được chọn đặc 
cách tuyển thẳng vào học trường 
Đại học Văn hóa - nghệ thuật Quân 
đội, có thí sinh được tuyển làm việc 
tại nhà hát ca múa nhạc Việt nam. 
Đây là phần thưởng có ý nghĩa thiết 
thực đối với những nghệ sĩ trẻ, giúp 
họ vững tin hơn trên con đường nghệ 
thuật chuyên nghiệp. 

Sao Mai đã qua đi nhưng dư âm 
về một mùa giải vẫn còn đọng lại 
trong lòng khán giả và giới chuyên 
môn. Mỗi mùa Sao Mai đều có chất 
lượng khác nhau theo xu thế hội 
nhập và phát triển của âm nhạc qua 
từng năm. Điều đáng tự hào, tất cả 
những ca sĩ đứng trong vòng chung 
kết Sao Mai sau khi ra đời đều thành 
đạt và có chỗ đứng riêng trong lòng 
khán giả.

Giải Nhất:
 - Dòng nhạc Thính phòng: Đỗ tố Hoa
- Dòng dân Gian: Sèn Hoàng Mỹ Lam
- Dòng nhạc Nhẹ: nguyễn thị thu thuỷ
Giải Nhì:
- Dòng nhạc Thính phòng: Vũ thị thanh thanh, Lê thị nhung
- Dòng nhạc Dân gian: Phan ngọc Ánh
- Dòng nhạc Nhẹ: Lâm Bảo ngọc, trần thị yến nhi
Giải Ba:
- Dòng nhạc Thính phòng: Lại thị Hương Ly
- Dòng Dân gian: Lương Hà Mỹ anh, Mai thương
- Dòng nhạc Nhẹ: trần thị nhật Linh
Giải phụ:
- Giải triển vọng: Lê thúy anh
- Ngôi sao hi vọng (Do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng): Đỗ tố Hoa, Sèn 
Hoàng Mỹ Lan, nguyễn thị thu thủy.
- Thí sinh được Hội đồng báo chí bình chọn: Đỗ tố Hoa.
-Thí sinh được nhận Bằng khen của Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài THVN: 
Sèn Mỹ Lan (dân tộc nùng), Lương Hà Mỹ anh (dân tộc thái).

kết quả xếp hạng trong đêm chung kết Sao mai 2017

Chủ tịch HNSVN Đỗ Hồng Quân 
tặng bằng khen cho Ban Văn nghệ, 

Đài THVN

Lê Hoa 
Ảnh: Hải Hưng
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Tự Tin Làm nên 
cHiến tHắng

 Ngay Sau khi 3 gươNg mặt xuất Sắc Nhất của ba phoNg cách  
được viNh daNh quáN quâN của Sao mai 2017, pv tcth đã có  

cuộc phỏNg vấN NhaNh với ba gươNg mặt xuất Sắc Nhất  
Ngay Sau đêm chuNg kết.

Với phần trình diễn bài bản nhờ kinh nghiệm 
nhiều năm du học tại trung Quốc cùng 

với phong thái tự tin, Đỗ tố Hoa đã giành giải 
nhất dòng nhạc thính phòng. ngoài ra, cô 
còn mang về cho mình giải thưởng Ngôi sao 
hi vọng và giải Thí sinh được yêu thích nhất do 
Hội đồng báo chí bình chọn. ngay khi được 
xướng tên trên sân khấu, Đỗ tố Hoa đã bật 
khóc, bởi qua phần thi này, cô muốn làm hết 
sức mình để dành tặng người cha đã khuất 
từng ngày đêm mong muốn nhìn thấy con gái 
được đứng trên sân khấu lớn của Sao Mai. cô 
tâm sự: “giải thưởng này tôi muốn dành tặng 
cha và những khán giả luôn yêu thương tôi. tôi 
đến với Sao Mai là để thực hiện giấc mơ của 
cha và của chính mình. ngày hôm nay tôi đã 
có được những thành công bước đầu trong 
sự nghiệp ca hát, điều đó giúp tôi vững tin để 
đi đến cùng với dòng nhạc thính phòng. trong 
tương lai, tôi sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân 
để ra những sản phẩm âm nhạc và sắp xếp 
thời gian để tham gia biểu diễn tại Việt nam và 
trung Quốc”. nhắc lại kỉ niệm cùng các thí sinh 
tại ngôi nhà chung Sao Mai, cô cho biết thêm: 
“chúng tôi có một khoảng thời gian không dài 
để gắn bó với nhau nhưng bằng những hoạt 

động nhóm đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau 
hơn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nhau. 
Mong rằng sau Sao Mai, 12 bạn thí sinh sẽ cùng 
nhau tỏa sáng trên con đường âm nhạc”.

đỗ tố hoa - quán quân phong cách thính phòng: 
giải thưởNg dàNh tặNg cha
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PHương trần
Ảnh: Hải Hưng

trước khi đến với Sao Mai, cô gái 
cá tính nguyễn thị thu thủy đã 

tham gia và có một số giải trong 
các cuộc thi như Nhân tố bí ẩn 
2015, giải Ba Tiếng hát Việt - Trung 
2015, giải nhất Giọng hát hay Hà 
Nội năm 2016. Qua các cuộc thi 
đó, cô đã tích lũy cho mình những 
kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu 
nhưng phải đến Sao Mai năm nay 
cô mới tìm tòi được những điều 
chưa thể khám phá hết được từ 
phong cách âm nhạc của mình. 
cô biết làm nổi bật bản thân thông 
qua ngoại hình bằng mái tóc ngắn 
năng động, trang phục độc đáo 
cùng với giọng hát nội lực, quãng 
rộng, xử lí tinh tế. trước đây, khi học 
trong trường Đại học Văn hóa - 
nghệ thuật cô được định hình theo 
phong cách thính phòng, nhưng 
với niềm đam mê dòng nhạc nhẹ 
cô đã quyết tâm đăng kí thi Sao 

Mai để theo đuổi thể loại 
âm nhạc này. Mới đầu, 
thu thủy chọn những 
bài hát Pop Ballad 
nhưng nghĩ mình 
phải thay đổi 
nên đã tìm hiểu 
về nhạc rock 
để thể hiện cá 
tính riêng biệt. 
những bài hát cô 
chọn từ vòng loại tới 
đêm chung kết như: 
Đêm, Rũ cánh - Thăng 
hoa… đều thể hiện rõ màu 
sắc trong con đường âm nhạc và 
hướng đi sắp tới. Khi giành được giải 
thưởng, cô không giấu được sự xúc 
động của mình: “những khoảnh 
khắc đêm nay tôi sẽ ghi mãi trong 
trái tim bởi chính từ giải thưởng này 
tôi đã biết mình phải làm gì trên 
chặng đường âm nhạc sắp tới. 

ngay giờ phút này tôi 
rất cảm ơn tất cả 

mọi người đã yêu 
thương, động 
viên trong 
suốt quá trình 
tôi tham gia 
cuộc thi. 
chính những 
tình cảm yêu 

thương ấy là 
nguồn động lực 

lớn lao để tôi cố 
gắng từng ngày gửi 

tới khán giả những bài 
hát hay nhất”. Quán quân Sao Mai 
dòng nhạc nhẹ 2017 cũng thể hiện 
sự tiếc nuối quãng thời gian được 
ở bên tất cả các thí sinh khác: “tuy 
xa về địa lí nhưng trong tim mỗi 
chúng ta luôn có tình cảm của tất 
cả chị em trong ngôi nhà Sao Mai 
2017”.

Nguyễn thị thu thủy - quán quân dòng nhạc Nhẹ: 
địNh hìNh phoNg cách âm Nhạc

cô gái 
dân tộc 

nùng - Sèn 
Hoàng Mỹ 
Lam đã để 
lại ấn tượng 
với mọi 

người khi cô 
biết chọn tác 

phẩm tốt, trình 
diễn một cách tự 

nhiên, trong trẻo, áp 
dụng được kĩ thuật tương đối 

nhuần nhuyễn đưa người nghe đến với những 
cung bậc cảm xúc lôi cuốn và tạo được hiệu 
ứng. Vì vậy, khán giả đã gọi cô là “chim họa mi 
dân gian”. chiến thắng thuyết phục của Mỹ 
Lam không chỉ đem về cho cô ngôi vị Quán 
quân mà còn giúp cô giành giải Ngôi sao hi 
vọng, giải thưởng của Ban truyền hình tiếng dân 

tộc - Đài truyền hình Việt nam và được tuyển 
thẳng vào nhà hát ca múa nhạc Việt nam. 
cảm xúc trong phút giây công bố kết quả cô 
chia sẻ: “Đến với Sao Mai năm nay là một điều 
may mắn đối với tôi. trước khi tham gia cuộc 
thi, tôi nghĩ rằng, mình phải thực sự cố gắng để 
đưa dòng nhạc Dân gian đến gần khán giả. Lần 
lượt qua từng đêm tôi luôn dặn mình phải cố 
gắng hết sức để truyền tải trọn vẹn cảm xúc tới 
người nghe. trong suốt đêm chung kết, như bao 
thí sinh khác, tôi rất hồi hộp nhưng phải tự trấn 
an mình biến điều đó thành động lực để hoàn 
thành tốt phần thi. Quả thật, điều may mắn đã 
đến. Sau giải thưởng này, tôi sẽ nỗ lực đưa âm 
nhạc Dân gian đến người yêu nhạc”. Với những 
điểm nổi trội về ngoại hình và giọng hát cùng với 
giải thưởng uy tín của Sao Mai sẽ là bệ phóng 
giúp cho cô gái trẻ Sèn Hoàng Mỹ Lam có những 
bước phát triển mạnh mẽ trên con đường ca hát 
của mình. 

Sèn hoàng mỹ lam - quán quân dòng nhạc dân gian: 
quyết tâm đi theo đam mê



8
PAY TV

câu chuyện Truyền hìnhcâu chuyện Truyền hình

bộ phim Tiểu kịch cốt - 
Hồng lâu mộng nằm trong 
chương trình truyền hình 
nổi tiếng của Đài truyền 

hình Hồ nam - Tiểu kịch cốt (tạm 
dịch: nhân tố diễn xuất mới), phát 
sóng lần đầu tiên vào tháng 
12/2015. Sau gần hai năm thực 
hiện, chương trình đã thu hút 
hàng triệu khán giả hâm mộ bởi 
mức độ đầu tư công phu, bài 
bản. nhân vật chính của chương 
trình là các em nhỏ từ 6 - 12 tuổi 
có khả năng diễn xuất. các em 
sẽ được tuyển chọn, bồi dưỡng 

để thể hiện một phần các bộ 
phim truyền hình nổi tiếng như: 
Hồng lâu mộng, Bạch xà truyện, 
Hoa Mộc Lan, Hồng Hài Nhi…

trong thời đại các em nhỏ đang 
chịu ảnh hưởng lớn từ Internet, trò 
chơi trên các thiết bị thông minh thì 
những giá trị văn hóa kinh điển dần 
bị lãng quên và trở nên xa lạ. nhằm 
mang lại một không khí học tập, tiếp 
cận văn hóa truyền thống một cách 
gần gũi nhất, Hồ nam - Đài truyền 
hình nổi tiếng về các chương trình 
giải trí bậc nhất của trung Quốc - 
đã mạnh tay đầu tư cho Tiểu kịch 

cốt. Với 
tiêu chí diễn tác 
phẩm kinh điển như thần tượng 
để học hỏi, lần lượt các bộ phim đã 
được tái hiện với phiên bản nhí. Mỗi 
bộ phim kinh điển được chọn đều 
có quá trình tuyển diễn viên gắt gao. 
các em được may riêng trang phục 
như nguyên mẫu và phải thể hiện lời 
thoại, cử chỉ, hành động giống hệt 
các diễn viên trên phim. Đây thật sự 
là thử thách rất lớn với các em nhỏ. 
Lời thoại của các bộ phim kinh điển 
thường nhiều thơ ca, điển cố điển tích, 

phim kiNh điểN 
phiên bản nhí gây sốt

Ngay từ tập đầu tiêN phát SóNg vào Ngày 1/10/2017, 
tiểu kịch cốt - hồNg lâu mộNg đã thu hút Sự chú ý của 
đôNg đảo côNg chúNg bởi Sự Nhập vai xuất Sắc của 
dàN diễN viêN Nhỏ tuổi khi tái hiệN phiêN bảN truyềN 
hìNh Nổi tiếNg Năm 1987. đây là phầN tiếp theo của 
chươNg trìNh truyềN hìNh thực tế tiểu kịch cốt 
dàNh cho các em thiếu Nhi tái hiệN các bộ phim 
truyềN hìNh kiNh điểN.

Tiểu kịch cốt - hồng lâu mộng 
phiên bản nhí



9
PAY TV

cổ ngữ… nhưng các diễn viên nhí đều 
thuộc nằm lòng và diễn xuất rất biểu 
cảm. Vì thế, khi ra mắt, chương trình 
đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình 
của đông đảo khán giả. Bên cạnh rat-
ings cao khi phát sóng thì lượt xem trên 
trang nổi tiếng qq.com đều vượt qua 
con số 100 triệu. 

chương trình Tiểu kịch cốt thực 
hiện theo dạng truyền hình thực tế 
phát sóng hai tuần/lần với nhiều 
phần, tái hiện lại quá trình thực hiện 
một bộ phim kinh điển phiên bản 
nhí. Phần đầu tiên là giới thiệu về 
tác phẩm truyền hình kinh điển sẽ 
được mô phỏng. cách tiếp cận của 
chương trình theo hướng đơn giản, 
dễ hiểu đối với các em nhỏ. Phần thứ 
hai phản ánh quá trình tuyển chọn 
diễn viên gắt gao. các em nhỏ có 
năng khiếu nghệ thuật trải qua nhiều 
vòng về kĩ năng trình diễn, thử trang 
phục… Phần thứ ba là tác phẩm 
kinh điển hoàn chỉnh. còn phần cuối 
cùng là hậu trường thực hiện chương 
trình, ghi nhận quá trình tiếp cận, trình 
diễn và hiểu biết của các diễn viên 
với tác phẩm mà mình thể hiện. 

Tiểu kịch cốt - Hồng lâu mộng 
không phải phiên bản nhí đầu tiên 
của các bộ phim truyền hình kinh 
điển nhưng là sản phẩm chỉn chu 
nhất sau rất nhiều thử nghiệm trước 
đó nên tạo nên hiệu ứng đặc biệt với 
khán giả. Bộ phim có tên gốc là Tiểu 
kịch cốt - Hồng lâu mộng: Già Lưu 
vào Đại quan viên dài 210 phút đã tái 
hiện những cảnh kinh điển của phiên 
bản 1987 được nhiều khán giả thuộc 

nằm lòng. So với các bộ phim trước 
đó như Bạch xà truyện, Hồng hài 
nhi… thì phim này có độ khó cao hơn 
hẳn vì chuyển thể từ một trong “tứ đại 
kỳ thư” với rất nhiều quy tắc, lễ nghi 
của giới quý tộc phong kiến, cũng 
như lời thoại khó nhớ vì dùng từ cổ, 
thơ ca, điển cố… tuy vậy, dàn diễn 
viên khoảng 100 em nhỏ đã hóa thân 
vô cùng xuất sắc. những diễn viên 
nhí đóng vai chính như giả Bảo ngọc 

(thích tiểu tùng, 11 tuổi), Lâm Đại 
ngọc (châu Dạng nguyệt, 10 tuổi), 
tiết Bảo thoa (chung tập Phan, 12 
tuổi)… không chỉ có ngoại hình, thần 
thái giống với phiên bản gốc mà diễn 
xuất cũng được yêu mến. từng ánh 
mắt, cử chỉ và cách nhấn nhá câu 
chữ đều được các em chuyển tải trọn 
vẹn. ngoài ra, đoàn phim cũng đầu 
tư trang phục mô phỏng y hệt bản 
phim cũ nên đem đến cho khán giả 
cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ. 
các bậc phụ huynh thì thích thú khi 
được xem lại những phân đoạn họ đã 
thuộc nằm lòng từ thời thơ ấu với một 
hình thức thể hiện mới mẻ, trong trẻo. 
còn các em nhỏ thì được tiếp cận 
tác phẩm kinh điển bằng hình thức 
gần gũi hơn. thông qua diễn xuất của 
các bạn đồng trang lứa, những kiến 
thức về văn hóa, lịch sử… trở nên dễ 
hiểu dễ tiếp thu hơn hẳn. 

chương trình thực tế Tiểu kịch cốt 
không chỉ mang lại những giây phút 
giải trí ý nghĩa mà còn là phương 
pháp giáo dục sáng tạo trong việc 
nỗ lực gìn giữ văn hóa truyền thống 
của các nhà làm truyền hình. 

g. trúc (Theo Baidu)

Bạch xà truyện
phiên bản nhí

hoa mộc Lan
phiên bản nhí

http://qq.com/


10
PAY TV

câu chuyện Truyền hình

tìNh trạNg vi phạm bảN 
quyềN trêN mạNg iNterNet 

đã và đaNg thực Sự trở 
thàNh vấN NạN đáNg báo 

độNg, gây đau đầu cho các 
Nhà kiNh doaNh truyềN 

thôNg. Ngay tại thị trườNg 
vốN rất chú trọNg đếN vấN 

đề bảN quyềN tác giả Như 
Nước mỹ, vấN NạN Này cũNg 

đaNg trở NêN “NóNg” hơN bao 
giờ hết.

NhữNg coN Số biết Nói
“trận đấu lớn nhất trong lịch sử”, 

hay “trận đấu triệu đô”, là những cái 
tên mĩ miều mà người ta dành cho 
cuộc đấu quyền anh giữa hai nhà 
vô địch: Floyd Mayweather và conor 
Mcgregor hồi cuối tháng 8. cuộc 
đọ sức của hai gã 
khổng lồ này đã trở 
thành tâm điểm của 
sự chú ý, thu hút sự 
quan tâm của giới 
chuyên môn cũng 
như những người 
hâm mộ trên toàn 
thế giới. Đây cũng 
là cơ hội vàng trong 
năm để các kênh 
truyền hình thể thao 
trả tiền tranh thủ kiếm bội thu từ 
quảng cáo. thế nhưng, bất cứ nhà 
kinh doanh nào cũng không khỏi 
nhăn mặt khi biết rằng, có tới 100 triệu 
người đã tiếp cận phương thức xem 
lậu trận đấu này trên internet. con 
số trên do tạp chí Forbes cung cấp 
đã khiến người xem và các nhà kinh 
doanh truyền hình không khỏi bàng 
hoàng. chúng phần nào phản ảnh 
tình trạng vi phạm bản quyền một 
cách nghiêm trọng trên internet hiện 
nay tại Mỹ. cũng theo tạp chí Forbes, 

giải pháp sử dụng máy biến áp tần 
số thay đổi VFt (Variable Frequency 
transformer) dường như không thể 
phát huy hiệu quả tối đa trong việc 
ngăn chặn vấn nạn này. 

Hiện nay, cước phí trung bình cho 
một thuê bao truyền hình cáp truyền 
thống để xem được định dạng HD 
vào khoảng gần 100 uSD mỗi tháng. 
Số tiền tuy không quá lớn, song nhiều 
người vẫn lựa chọn xem lậu trên 
inernet để được miễn phí và có thể 
xem mọi lúc, mọi nơi. theo Variety, 
tình trạng vi phạm bản quyền cũng 
đang gia tăng chóng mặt trên mạng 
xã hội. Facebook hay twitter… đều 
đang bị lạm dụng trở thành một công 
cụ hỗ trợ tình trạng xem lậu. 

theo một cuộc khảo sát do trang 
Launchleap tiến hành đầu năm 2017, 

hiện nay, một nửa dân số Mỹ vẫn sử 
dụng các dịch vụ trực tuyến lậu để 
xem phim và các chương trình truyền 
hình, trong đó tập trung ở đối tượng 
18 - 35 tuổi. Một điều đáng buồn là 
rất nhiều trong số đó coi việc vi phạm 
bản quyền là đương nhiên, chỉ 7% 
trong số đó cảm thấy áy náy về sai 
phạm của mình. trong khi con số xem 
lậu trực tiếp lên đến 61%, tải lậu là 3% 
thì những người sử dụng phương thức 
xem một cách chính thống chỉ dừng 
lại ở con số 33%. 

Không chỉ ở Mỹ mà tại Vương 
quốc anh, nơi có thị trường truyền 
hình phát triển sôi động không kém, 
tình trạng vi phạm bản quyền trên 
internet cũng đang đặt ra mối đe 
dọa nghiêm trọng tới việc phát triển 
thuê bao truyền hình trả tiền truyền 
thống. theo số liệu thống kê do trang 
yougove.co.uk điều tra, khoảng 10% 
dân số anh hiện nay (tương đương 
gần 5 triệu người) đang vi phạm bản 
quyền qua internet. trong khoảng 
một năm kể từ tháng 4 năm ngoái, 
các nhà kinh doanh truyền hình đã 
rất đau đầu khi khoảng 17% số thuê 
bao (tương đương 830 ngàn người) 
chấm dứt sử dụng dịch vụ truyền 
hình trả tiền truyền thống. con số này 
được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng 

nhức nhối nạn  
vi phạm bản quyền  

trên internet

Vi phạm bản quyền trên internet 
ngày càng khó kiểm soát
Nguồn: Broadbandtvnews

http://yougove.co.uk/
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thêm trong thời gian tới. Việc gia tăng 
tình trạng vi phạm bản quyền trên 
internet đang ngày càng trở nên khó 
kiểm soát tại nhiều quốc gia trên thế 
giới bởi những thủ đoạn tinh vi nhờ sự 
phát triển chóng mặt của công nghệ 
hiện đại.

Netflix đaNg dẫN đầu 
cuộc đua?

Hiện nay, netflix không chỉ nổi lên 
là một ông trùm trong việc kinh doanh 
dịch vụ trực tuyến mà còn đi đầu trong 
việc vô hiệu hóa tình trạng vi phạm 
bản quyền trên internet. trước đây, 
từng có một hacker ăn cắp nội dung 
của toàn bộ mùa phim Orange Is the 
New Black thứ 5 (trạm giam kiểu Mỹ), 
yêu cầu netflix phải trả tiền chuộc 
nếu không muốn bị tung lên mạng. 
tất nhiên, netflix đã không chấp nhận 
thỏa hiệp. tên hacker đã tung nội 
dung ăn cắp lên trang Pirate Bay để 
mọi người tự do download. Sau đó, 
netflix đã ứng phó bằng cách phát 
hành mùa thứ 5 sớm hơn kế hoạch.

 các nội dung ăn khách của 
netflix đã trở thành tầm ngắm của 
mạng tặc kể từ khi hãng này bắt đầu 
chú trọng sản xuất nội dung gốc. thế 
nhưng, cho dù vậy, netflix dường như 
chưa bao giờ bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi vấn đề này. Lí do lớn nhất 

chính là nhờ vào ưu thế của netflix. 
trong ngành công nghiệp truyền hình 
và phim ảnh, netflix có một thế mạnh 
đặc biệt là khả năng chống lại tình 
trạng vi phạm bản quyền. chắc hẳn, 
ít khách hàng nào lại dại dột bỏ thuê 
bao netflix chỉ vì một series được tung 
miễn phí trên mạng sớm hơn. nếu 
không dùng netflix nghĩa là họ đã từ 
bỏ cơ hội xem hàng ngàn bộ phim 
ăn khách khác với chất lượng cao. 
thông qua hình thức thu thuê bao 
tháng, khách hàng có thể dễ dàng 
xem mọi lúc, mọi nơi những nội dung 
hay nhất trên hầu hết các thiết bị như 
điện thoại di động, máy tính, smart tV 
và một số nền tảng khác…

theo ted Sarandos, giám đốc nội 
dung của netflix, chiến lược chống 
lại tình trạng vi phạm bản quyền trực 
tuyến của netflix được thực hiện linh 
hoạt bằng cách giúp mọi người truy 

cập nội dung thông qua những giải 
pháp dễ dàng và hợp túi tiền. ông 
cũng cho biết, với netflix, việc sử 
dụng những hình thức cứng rắn như 
pháp luật là biện pháp cuối cùng khi 
không còn giải pháp nào khác. tuy 
vậy, biện pháp này chưa hẳn có thể 
xử lí một cách triệt để. chỉ khi người 
tiêu dùng có được lựa chọn hợp lí, họ 
mới không tìm đến những biện pháp 
xem lậu trên internet.

netflix được thành lập từ năm 1997 
với hơn 70 triệu người sử dụng, tính 
đến tháng 7 năm nay, tổng số thuê 
bao của hãng này đã xấp xỉ 105 triệu 
người. Với ưu thế chống lại tình trạng 
vi phạm bản quyền trên internet, con 
số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng 
chóng mặt sau khi netflix bành trướng 
ra thị trường toàn thế giới. 

DiệP cHi  
(Theo Bloomberg, Torrentfreak)

Netflix có ưu thế trong việc chống lại 
nạn vi phạm bản quyền trên internet 

- Nguồn Bloomberg
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câu chuyện Truyền hình

truyềN hìNh trả tiềN 
chiếm ưu thế

thời gian gần đây, tỉ suất người 
xem của các bộ phim phát sóng trên 
cả 3 kênh truyền hình quốc gia của 
Hàn Quốc: KBS, SBS, MBc đang sụt 
giảm nghiêm trọng. trước tình hình 
này, cả 3 ông lớn đều có những động 
thái nhằm cứu vãn rating như: thay 
đổi lịch phát sóng, dành tới 2 tiếng 
đồng hồ trình chiếu các nhận xét/
bình luận về tập trước, tiết lộ những 
cảnh hậu trường… nhưng tình hình 
cũng không mấy khả quan. Bộ phim 
School 2017 (Học đường 2017), dự án 
trọng điểm của KBS trong năm nay, 
đã kết thúc với tỉ suất người xem trung 

Sự chuyển dịch của 
truyền hình hàn Quốc

The King in love 
(Nguồn: movietube.online)

Nếu Như trước đây truyềN 
hìNh hàN quốc là lãNh địa 
của 3 “ôNg lớN” kbS, SbS và 
mbc thì hiệN Nay NguyêN lí 
Này đã thật Sự đảo chiều. 
Người xem đaNg chuyểN từ 
các kêNh truyềN hìNh 
chíNh thốNg SaNg truyềN 
hìNh cáp. kháN giả SẵN 
SàNg trả phí để được xem 
NhữNg bộ phim có Nội duNg 
phoNg phú với Nhiều địNh 
dạNg khác Nhau. 

School 2017 (Nguồn: 4bp.blogspot.com)

http://4bp.blogspot.com/
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bình đạt 4,5%. Đây là một con số 
đáng buồn khi School 2015 đạt mức 
9,7% và School 2013 cán mốc 16%. Sự 
góp mặt của thành viên nhóm nhạc 
SnSD yoona và im Si Wan cũng không 
cứu nổi rating thảm hại của bộ phim 
The King In Love (Khi nhà vua yêu). 
con cưng của Đài MBc đã ngậm 
ngùi kết thúc với mức rating trung 
bình đạt 6,7%, trở thành bộ phim có 
tỉ suất người xem thấp nhất ở thời 
điểm hiện tại. Mặc dù quy tụ cả một 
dàn sao nhưng Reunited Words (thế 
giới hợp nhất), bộ phim mang yếu tố 
giả tưởng của SBS cũng chỉ đạt mức 
rating trung bình là 4,6%, thấp hơn rất 
nhiều so với kì vọng. 

Strong Woman 
Do Bong-Soon 

(Nguồn: Soompi.com)

Woman of Dignity 
(Nguồn: printerest.com)

thêm vào đó, cuộc đình công 
của các nhân viên hôm 4/9 đã 
khiến chỉ số tín nhiệm truyền thông 
của 3 kênh truyền hình quốc gia 
chạm đáy. Đài cáp JtBc đã vươn 
lên mạnh mẽ, trở thành kênh truyền 
hình hấp dẫn và được tin cậy nhất 
với sự bình chọn của hơn 300 nhà 
báo. Với sự vận động, đổi mới không 
ngừng, các kênh truyền hình cáp 
như : JtBc, ocn, tvn đã có những 
bước phát triển vượt bậc. Goblin 
(yêu tinh), dự án kỉ niệm 10 năm của 
tvn phát sóng hồi đầu năm 2017 đã 
thu hút hơn 20% khán giả. JtBc cũng 
không hề kém cạnh khi có 2 bộ 
phim Strong Woman Do Bong-Soon 
(cô nàng mạnh mẽ) và Woman of 

Dignity (Quý cô ưu tú) đều có rating 
trên 12%. Biên kịch Baek Mi-Kyung, tác 
giả của hai bộ phim trên cho biết: 
“những đề tài nhạy cảm, bị các đài 
lớn từ chối thường mang lại thành 
công cho các kênh truyền hình cáp. 
Không bị giới hạn về nội dung, thoải 
mái khai thác các đề tài mới mẻ, các 
kênh truyền hình cáp ngày càng thu 
hút được lượng khán giả đông đảo 
và ổn định”. Đài cáp tvn vừa tuyên 
bố đẩy khung giờ chiếu phim tối thứ 
Hai - Ba và tư - năm sớm hơn 20 phút 
(10h30 - 11h30 thay vì 10h50 - 11h50). 
Đồng nghĩa với việc phim của tvn sẽ 
có 30 phút “đụng độ” với phim của 
3 đài trung ương (10h - 11h), hứa hẹn 
một cuộc đua rating kịch tính. Động 
thái này được xem là sự chuyển dịch 
mạnh mẽ của truyền hình xứ kim chi, 
khi các kênh truyền hình trả tiền dám 
đối đầu trực diện với các đài quốc 
gia - vốn được bảo chứng về tỉ suất 
người xem.

Sự hồi SiNh của phim NgắN
nếu như ngày trước, các bộ phim 

truyền hình dưới 16 tập rất khó khăn 
để thu hút quảng cáo, những bộ 
phim với thời lượng dưới 30 phút chỉ 
để lấp đầy khoảng thời gian trống 
giữa các phim dài tập, thì đến nay 
xu hướng này cũng đang dần dần 
thay đổi. Với sự năng động vốn có, 
các đài cáp đang thử nghiệm phim 
truyền hình với nhiều định dạng khác 
nhau. trước mắt là những bộ phim 
có độ dài từ 4 đến 12 tập, thời lượng 
của mỗi tập dao động trong khoảng 
10 - 70 phút. tất nhiên, cách làm phim 

ngắn hiện nay cũng khác xa so với 
ngày trước, một bộ phim dù chỉ có 
thời lượng 10 phút cũng vẫn được 
làm một cách đàng hoàng, có đầy 
đủ diễn viên, đạo diễn, và biên kịch 
để tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. 
Kênh truyền hình KBS 2 cũng đã khởi 
động chương trình Drama Special 
2017 (chiếu phim đặc biệt) để giới 
thiệu những bộ phim ngắn đặc sắc. 
Mặc dù phát sóng vào khung giờ khá 
muộn (23h đêm chủ nhật) nhưng đã 
thu hút được 4% lượng khán giả. Đó 
là kết quả rất đáng khích lệ, chứng tỏ 
sự hồi sinh của dòng phim ngắn. Sung 
Hyo, giám đốc truyền thông của KBS 
cho biết: “Để đạt được thành tích 
này, ngoài yếu tố sản xuất thì điều 
khiến tôi bất ngờ nhất chính là tài 
năng của các cây viết trẻ. Họ có sự 
sáng tạo, tư duy độc đáo khác hẳn 
so với thế hệ trước”. Khi các kênh 
truyền hình đang phát triển mạnh mẽ, 
chạy đua với nhiều thể loại và nội 
dung phong phú thì những biên kịch 
tài năng lại càng trở nên cần thiết.

cJ E&M và JtBc cũng đã bắt đầu 
tham gia vào thị trường phim ngắn. 
tháng 4 vừa qua, cJ đã tuyển chọn 
30 cây viết trẻ để hỗ trợ và đào tạo. 
Sau đó, 10 kịch bản xuất sắc nhất sẽ 
được dựng thành phim và phát sóng 
trên đài tvn từ tháng 12 tới. JtBc có 
vẻ nhanh chân hơn khi đã bắt tay 
vào sản xuất các bộ phim ngắn, 
cũng dựa trên những câu chuyện 
được lựa chọn từ cuộc thi viết kịch 
bản của đài và bước đầu nhận được 
nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Bảo anH (Theo Korea times)

http://soompi.com/
http://printerest.com/


14
PAY TV

câu chuyện Truyền hình

trào lưu của thế giới
The Apprentice (người tập 

sự), MasterChef (Vua đầu bếp), 
Big Brother (người bí mật), The 
Appartment (căn hộ trong mơ)… là 
những chương trình truyền hình thực 
tế đã thành công trong việc lăng xê 
phiên bản spin - off (tạm hiểu là ăn 
theo hoặc phát sinh) cho đối tượng 
tham gia là người nổi tiếng. Điểm 
khác biệt lớn nhất so với bản gốc 
chính là thay vì cạnh tranh để giành 
những giải thưởng rất có giá trị thì gây 
quỹ từ thiện trở thành mục tiêu phấn 
đấu của mỗi người khi bước chân 

vào một “đấu trường” mới mẻ. yếu 
tố nhân văn này không chỉ làm đẹp 
thêm cho hình ảnh của các sao mà 
có thể còn làm dịu bớt những xung 
đột vốn luôn gay gắt, đôi khi mất 
kiểm soát như thường xảy ra trong 
truyền hình thực tế, qua đó tạo điều 
kiện để người nổi tiếng giữ gìn tốt hơn 
hình ảnh của mình. 

nếu như phiên bản The Celebrity 
Apprentice (ngôi sao tập sự) - 
chương trình mang đậm phong 
cách và dấu ấn của tổng thống Mỹ 
Donald trump được đánh giá tích 
cực, thu hút đông đảo các sao thuộc 

nhiều lĩnh vực tham gia thử sức thì 
MasterChef lại được nhiều quốc gia 
trên thế giới như anh, Mỹ, australia, 
rumani, Hàn Quốc, Malaysia… và 
sắp tới đây là Việt nam hưởng ứng 
thực hiện phiên bản dành cho người 
nổi tiếng. Lĩnh vực ẩm thực, nấu 
nướng vốn rất gần gũi với tất cả mọi 
người. thế giới đầy màu sắc, quyến rũ 
của gia vị, công thức, món ăn… hứa 
hẹn mang đến những trải nghiệm thú 
vị mà dường như ít người muốn bỏ lỡ 
kể cả khi không sở hữu nhiều kĩ năng 
làm bếp. Khi thưởng thức chương 
trình dành riêng cho các sao, giám 

Sức Hút của 
người nổi Tiếng

các cuộc thi, các chươNg 
trìNh truyềN hìNh thực tế 
thườNg được biết đếN Như 
SâN chơi, cơ hội để NhữNg 
Người bìNh thườNg có thể 
tham gia, thể hiệN khả NăNg, 
cá tíNh và chạm tới ước mơ 
của mìNh, thậm chí trở thàNh 
Ngôi Sao. NhưNg theo Sự thay 
đổi khôNg NgừNg của thị hiếu 
cũNg Như Nhu cầu hâm NóNg 
Sự quaN tâm của kháN giả, 
các phiêN bảN chươNg trìNh 
truyềN hìNh thực tế riêNg 
dàNh cho Người Nổi tiếNg 
xuất hiệN Ngày càNg Nhiều.

Masterchef Hàn Quốc phiên bản người nổi tiếng
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khảo cũng như khán giả không quá 
khắt khe về đánh giá mà muốn tìm 
kiếm sự đam mê, những sáng tạo, 
cá tính riêng. có thể nhận thấy khá 
rõ điều này ở MasterChef Celebrity 
Korea (Đầu bếp ngôi sao Hàn Quốc) 
với “cây hài” Shin Bong Sun - người lọt 
vào tới top 3 chung kết bằng phong 
cách nấu nướng vui vẻ, lạc quan và 
không ngừng cố gắng. cô mang tới 
cho khán giả nhiều bất ngờ đầy hứng 
thú dù xét về kĩ năng, Shin Bong Sun 
còn không ít hạn chế. 

Sự xuất hiện của phiên bản người 
nổi tiếng không đồng nghĩa với sự 
thay thế bản gốc mà nên được hiểu 
như cách “đổi món”, luân phiên để 
tạo sự mới mẻ. nhưng vẫn có một số 
chương trình truyền hình thực tế ăn 
khách hàng đầu không mấy mặn 
mà với cách thực hiện trên vì những 
“gương mặt thân quen” dễ tạo cảm 
giác diễn, ít chân thật, kết quả từ 
cuộc thi cũng không tác động quá 
nhiều đến cuộc sống, sự nghiệp của 
họ như với những người bình thường, 
như vậy cảm xúc cũng không được 
đẩy đến cao trào… ngay ở phiên 
bản MasterChef nổi tiếng nhất thế 
giới hiện nay do bếp trường lừng 
danh gordon ramsay cầm trịch 
(phiên bản Mỹ), các ngôi sao cũng 
chỉ được mời góp mặt trong chuỗi sự 

kiện đặc biệt thường được phát sóng 
dịp đầu năm mang tên MasterChef 
Celebrity Showdown (Đại chiến ngôi 
sao) với luật chơi hoàn toàn mới, 
mang tính đối kháng cao cũng nhằm 
mục đích gây quỹ từ thiện đồng thời 
như bước chạy đà, quảng bá cho 
một mùa thi tiếp theo. 
xu hướNg được yêu thích 

tại việt Nam
có ý kiến cho rằng, khán giả Việt 

vốn rất yêu thích người nổi tiếng 
thuộc thế giới giải trí, vì thế, các 
chương trình luôn tìm mọi cách tranh 
thủ tình cảm bằng việc mời sao 
này, sao khác góp mặt trong vai trò 
giám khảo, cố vấn, thí sinh hoặc là 
khách mời. các chương trình tHtt 
không nằm ngoài xu hướng ấy vì một 
nguyên nhân nữa: người xem tỏ ra 
chóng chán. Mùa đầu tiên có thể rất 
ăn khách nhưng qua mùa hai đã mất 
nhiệt nhanh chóng. người nổi tiếng 
khi ấy trở thành lí do để tăng sức hút. 
ngược lại, được tham gia các cuộc 
thi truyền hình cũng là cơ hội cho rất 
nhiều nghệ sĩ trẻ tìm đường tới trái 
tim khán giả, gây dựng hình ảnh, tên 
tuổi. Với cuộc bắt tay đôi bên đều 
có lợi như thế, sự nở rộ các cuộc thi 
truyền hình phiên bản người nổi tiếng 
ở Việt nam như là điều hiển nhiên. 
The Amazing Race (cuộc đua kỳ thú) 

được xem là hình mẫu thành công 
ấn tượng nhất, là bệ phóng cho khá 
nhiều nghệ sĩ trẻ như: Diệp Lâm anh, 
Hương giang, Hari Won, trang Pháp…

Bước chuyển hướng sang người 
nổi tiếng của MasterChef Vietnam 
(Vua đầu bếp, lên sóng trên VtV3 lúc 
20h chủ nhật hàng tuần, từ 22/10) 
trong mùa thi thứ 5 được nhận định 
sẽ đưa chương trình nóng chưa từng 
có sau một thời gian lên sóng với cả 
phiên bản cho đầu bếp tại gia lẫn 
đầu bếp nhí. Luật thi cũng có những 
điều chỉnh mới mẻ để đẩy cao kịch 
tính thông qua việc chia 16 nghệ 
sĩ tham gia thành 4 nhóm tranh tài. 
Qua từng tập, các nhóm lần lượt đối 
diện với sự loại trừ để cuối cùng tìm 
ra 2 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài 
trong trận chung kết. những người 
tham gia được tiết lộ như: siêu mẫu 
Hà anh, Đức Vĩnh, diễn viên an nguy, 
Đức Hải… dù không có sở trường nấu 
nướng nhưng đầy tự tin ở gu ẩm thực 
cũng như khả năng cảm nhận món 
ăn tinh tế, hiểu biết trong cách xây 
dựng những thực đơn lành mạnh, bổ 
dưỡng. Đồng thời, với lượng khán giả 
hâm mộ đông đảo, quyết định dũng 
cảm thi nấu ăn của họ sẽ là nguồn 
cảm hứng mạnh mẽ để các fan theo 
dõi, hứng thú hơn với việc vào bếp. 

nHã KHanH 

Diễn viên An Nguy tham gia 
Vua đầu bếp - người nổi tiếng

Bộ ba giám khảo 
của chương trình

Diễn viên Đức Hải tham gia 
Vua đầu bếp - người nổi tiếng
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Thế giới giải Trí

Điểm hẹn của những  
sáng tạo âm nhạc

moNSooN muSic feStival (mmf) - lễ hội âm Nhạc quốc tế gió 
mùa Năm thứ 4 với Sự tham gia của Nhiều gươNg mặt Nghệ Sĩ trẻ 
của việt Nam và quốc tế - NhữNg đại diệN cho NhữNg SáNg tạo 

thú vị troNg âm Nhạc. họ hứa hẹN lại làm NêN một “cơN gió mùa” 
Sôi độNg và Say mê troNg ba Ngày 10 - 11 - 12/11 tại hoàNg thàNh 

thăNg loNg - hà Nội. 

lễ hội âm nhạc quốc tế Gió 
mùa lần đầu tiên ra mắt 
năm 2014 và đã trở thành 
một điểm đến tuyệt vời cho 

người yêu nhạc và những người đam 
mê văn hóa nghệ thuật. Liên tục 
nhiều giờ trình diễn trên sân khấu 
trực tiếp, với sự dàn dựng và sản 
xuất vô cùng công phu, các nghệ sĩ 
đã nổi danh và những ca sĩ triển 
vọng cả trong và ngoài nước đã 
thu hút hàng vạn lượt khán giả mỗi 
năm.  Không chỉ mang đến sự thư 
giãn và tận hưởng những trải 
nghiệm vô cùng độc đáo, Lễ hội 
âm nhạc quốc tế Gió mùa còn 
mang ý nghĩa văn hóa cộng đồng 

khi diễn ra tại di tích lịch sử Hoàng 
thành thăng Long. 

tiếp nối những thành công trước 
đó, Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc 
quốc tế Gió mùa 2017 đã được khởi 
động từ rất sớm. Đến nay, các công 
đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc âm nhạc 
lớn nhất và được mong chờ nhất 
trong năm vẫn đang dần hoàn thiện 
như khâu phát hành vé, chuẩn bị sân 
khấu, âm thanh, ánh sáng, phần hậu 
kì. Đặc biệt, danh sách các nghệ sĩ 
sẽ tham gia biểu diễn được xem là 
khâu quan trọng nhất vì nó làm nên 
một mùa thành công cho Monsoon 
Music Festival. ngay từ tháng 6, thông 
tin hé lộ về các nghệ sĩ đầu tiên tham 

gia đã làm “nóng” bầu không khí 
của người hâm mộ thủ đô. các nghệ 
sĩ của Việt nam tham gia Gió mùa 
gồm: Đông Hùng, nhóm ngọt, nhóm 
Da LaB. còn nghệ sĩ quốc tế có 
nhóm nhạc indie Pop đến từ Slovakia, 
Biuret - nhóm nhạc nữ rock đến từ 
Hàn Quốc, ngôi sao âm nhạc điện 
tử Lost Frequencies đến từ Bỉ, nhóm 
nhạc indie Pop đến từ Slovakia là 
Lavagance, nhóm nhạc garden city 
Movement đến từ  israel, nghệ sĩ BuD, 
nghệ sĩ đàn bass với 2 dòng máu Việt 
nam - Đan Mạch là chirs Minh Doky, 
ca sĩ đầy triển vọng Lucky Duck.

Đông Hùng sẽ là nghệ sĩ mở 
màn đêm diễn chính thức đầu tiên, 
“châm ngòi” cho “cơn gió mùa” tại 
Hoàng thành thăng Long tháng 11 
này. anh sẽ mang đến những sản 
phẩm mới nhất, được nhạc sĩ Quốc 
trung sản xuất và trình diễn lần đầu 

Ca sĩ Đông Hùng

Nhóm nhạc LAVAGANCE
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tiên tại Monsoon Music Festival. ngọt 
là một trong những nhân tố trẻ tuổi 
nhất tham dự Gió mùa 2017. Đây là 
nhóm nghệ sĩ 9x hoạt động độc lập, 
chuyên dòng indie (ra đời năm 2014) 
gồm 4 thành viên: 1 tay trống, 1 tay 
guitar, 1 tay bass và 1 ca sĩ. Điểm đặc 
biệt trong cách chơi nhạc của họ 
được đánh giá là rất khác với những 
gì người ta vẫn thường mặc định về 
nhạc rock ở Việt nam. 

theo nhạc sĩ Quốc trung, Liên 
hoan âm nhạc Gió mùa năm nay 
sẽ tập trung vào chủ đề nhạc indie. 
những nghệ sĩ như Lost Frequencies 
là lựa chọn điển hình cho tinh thần 
đó. Kiến tạo một giá trị riêng, khơi 
nguồn mới cho nhạc điện tử, Lost 
Frequencies không chỉ thỏa “cơn 
khát” của các tín đồ nhạc điện tử 
Việt nam mà còn đem tới một tinh 
thần thưởng thức mới. ngoài ra,  
BuD - một nghệ sĩ indie pop, một tài 
năng trẻ hứa hẹn sẽ đem lại bất ngờ 
cho người yêu âm nhạc. Lavagance - 
nhóm nhạc indie pop đến từ Slovakia 
sẽ trình diễn vào đêm diễn thứ hai 
(11/11) của Lễ hội Gió mùa năm nay. 
Và nhóm nhạc indie pop - điện tử 
garden city Movement, đại diện đặc 
sắc của âm nhạc israel hiện đại, hoà 
lẫn giữa truyền thống và những tiết 
tấu của âm nhạc thế giới cũng sẽ có 
màn trình diễn ấn tượng tại Lễ hội Gió 
mùa năm nay. 

Da LaB cũng là một cái tên đáng 
được chú ý tại Monsoon Music Festival 
2017. Dù xuất thân là một nhóm nhạc 
underground nhưng Da LaB có không 
ít ca khúc quen thuộc với giới trẻ. Da 
LaB nổi bật giữa những nhóm rap 
cùng thời bởi luôn hướng về những 
vấn đề xã hội như sự thờ ơ của con 

người hiện đại hay cảm giác ngột 
ngạt và bế tắc mà người trẻ đang 
phải đối mặt. Và tất nhiên, không thể 
không nhắc đến Biuret - những âm 
thanh rock đến từ Hàn Quốc, được 
nhớ đến bởi những giai điệu sáng 
tạo và mạnh mẽ với giọng ca chính 
giàu cảm xúc Hey1.  Âm nhạc và sự 
sôi động của các thành viên trong 
nhóm nhạc trẻ này liệu sẽ thổi bùng 
ngọn lửa trong người yêu nhạc thủ đô 
tháng 11 tới đây không? 

năm nay, với sự xuất hiện của 
chris Minh Doky và the Electric 
nomads, MMF sẽ mang những giai 
điệu jazz tuyệt vời nhất. chris Minh 
Doky là một nghệ sĩ đàn bass với hai 
dòng máu Việt nam - Đan Mạch, 
sống tại copenhagen và new york. 
Là một nhạc công, một nghệ sĩ độc 
lập, anh được đánh giá như một 
trong những nghệ sĩ đàn bass thành 
công nhất thế hệ của mình. Âm nhạc 
của anh là sự hoà trộn giữa âm nhạc 
cổ điển vùng Scandinavi và cảm xúc 
của âm nhạc Mỹ Latin hiện đại.

nhạc sĩ Quốc trung, tổng đạo diễn 
của Monsoon Music Festival chia sẻ: 
“nếu chỉ hát lại những bài cũ thì Liên 
hoan sẽ thành một buổi biểu diễn văn 
nghệ quần chúng. tôi muốn MMF trở 
thành một khao khát của các nghệ 

sĩ trẻ, họ không có cơ hội kiếm tiền ở 
đó, nhưng họ được trao tặng sự hưng 
phấn mà không bao giờ tìm thấy ở 
những không gian biểu diễn khác. 
niềm vui, sự say sưa là thứ cát-sê mà 
MMF “trả” cho các nghệ sĩ tham gia”.

thông điệp văn hóa cộng đồng 
của Monsoon Music Festival năm 
2016, năm 2017 và 2020 đều là Văn 
hóa giao thông. Với vai trò là những 
người sinh ra, lớn lên, đang làm việc 
và đang tham gia giao thông hàng 
ngày tại Hà nội, ekip thực hiện mong 
muốn góp thêm một tiếng nói xây 
dựng văn hóa giao thông lành mạnh 
và tốt đẹp cho cộng đồng. Monsoon 
luôn là nơi mà cả những nghệ sĩ đã 
thành danh và các gương mặt trẻ 
được yêu mến được thỏa sức vẫy 
vùng trong bữa tiệc âm nhạc. Đúng 
như lời của vị tổng chỉ huy Quốc 
trung chia sẻ: “MMF có lẽ là điểm 
gặp gỡ của những con người thú vị: 
nghệ sĩ mang đến đứa con tinh thần 
đầy đam mê, khán giả mang đến 
sự khao khát với cái mới, một trái tim 
rộng mở và không bị đóng khung 
trong những gì mình đã biết”.

tHanH PHương 

Lost Frequencies sẽ 
biểu diễn 75 phút 

tại Lễ hội âm nhạc 
quốc tế Gió mùa 

2017

BUD

Ngọt - nhân tố trẻ nhất Monsoon 2017

Nhóm nhạc Da Lab
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Nếu xét về nhan sắc thì triệu 
Lệ Dĩnh không phải là 
người đẹp nghiêng nước 
khuynh thành hay cá tính 

sắc sảo. thậm chí, khuôn mặt bầu 
bĩnh của cô khiến nét trẻ thơ vẫn 
còn vương vất được xếp vào loại khó 
biến hóa với nhiều dạng vai. thế 
nhưng, hiện nay cô lại được đánh giá 
là một trong những gương mặt hàng 
đầu của màn ảnh nhỏ với catse xấp 
xỉ 400 triệu tệ/năm.

triệu Lệ Dĩnh xuất thân trong một 
gia đình nông thôn Hà Bắc. Sau khi 
tốt nghiệp trường trung cấp kĩ thuật 
thông tin điện tử của thành phố 
Lang Phường, do hoàn cảnh khó 
khăn nên cô phải từ bỏ ước mơ làm 
tiếp viên hàng không. năm 19 tuổi, 
cô bất ngờ giành chiến thắng trong 
một cuộc thi tìm kiếm tài năng do 
yahoo tổ chức, được ở trong đội 
của đạo diễn Phùng tiểu cương. Bệ 

phóng này đã giúp cô có mặt trong 
một số phim quảng cáo và truyền 
hình. Dù có may mắn được giao 
vai tình nhi trong phim Tân Hoàn 
Châu công chúa nhưng bộ phim 
này không gây tiếng vang nên sau 
khi phim kết thúc thì người đẹp sinh 
năm 1987 này cũng không được 
chú ý nhiều và tiếp tục đóng các vai 
phụ trong những bộ phim nhỏ. năm 
2013, tròn mười năm theo nghiệp 
diễn xuất, triệu Lệ Dĩnh mới có cơ hội 
đóng vai chính trong phim Lục Trinh 

truyền kì và nhanh chóng được khán 
giả yêu thích. ngay sau đó, cô nổi 
danh khắp châu Á với phim Sam Sam 
đến rồi. từ đó, triệu Lệ Dĩnh liên tục 
góp mặt trong các bộ phim truyền 
hình lẫn điện ảnh đình đám như: Hoa 
thiên cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân 
chí, Tây du kí: Nữ nhi quốc, Theo gió 
đạp sóng…

thành công của triệu Lệ Dĩnh 
không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi 
mà còn có rất nhiều nước mắt. Do 
không có gia thế tốt chống lưng, lại 
không chấp nhận chịu sự đỡ đầu của 
đại gia nên cô đã lận đận suốt mười 
năm. Đến lúc có được chút thành 
công thì lại phải đối mặt với rất nhiều 
tin đồn ác ý về tình cảm, nhân cách 
và xuất thân thấp kém, học lực hạn 
chế của cô. Dù vậy, triệu Lệ Dĩnh vẫn 
bỏ ngoài tai mọi tin đồn. cô làm việc 
chăm chỉ đến mức không có thời 
gian nghỉ ngơi. các dự án liên tục, 
đỉnh điểm là năm 2016, cô có đến 
sáu bộ phim truyền hình, ba bộ phim 
điện ảnh ra mắt. các phim này cô 
đóng trong vòng hai năm 2015 - 2016 
với nhiều dạng vai như cổ trang, cận 
đại, hiện đại. triệu Lệ Dĩnh chứng 
tỏ con mắt tinh tường của mình khi 
các phim đều rất thành công. Mỗi 
vai diễn đều có sự đa dạng, mới mẻ 
nên giúp cô ngày càng thu hút nhiều 
khán giả hâm mộ. Vai diễn Bích Dao 
trong Thanh Vân chí đã khẳng định 
tài năng biến hóa của triệu Lệ Dĩnh. 

tuy đứng đầu bảng về thu nhập 
nhưng cô ít khi xuất hiện với thời trang 
hàng hiệu mà chỉ chăm chỉ ở phim 
trường. những bộ váy áo triệu Lệ Dĩnh 
chọn khi đi thảm đỏ cũng có màu 
sắc, kiểu dáng nhã nhặn, phù hợp 
vóc dáng nhỏ nhắn của mình. cô là 
hình mẫu cho thanh niên, phụ nữ hiện 
đại vươn lên bằng chính khả năng 
chứ không phải chiêu trò. Vì thế, thu 
nhập chính của cô là catse đóng 
phim và đầu tư cổ phiếu của các 
công ty điện ảnh chứ không phải nhờ 
quảng cáo thông qua scandal. trong 
một lần diễn thuyết trên truyền hình, 
triệu Lệ Dĩnh tiết lộ phương châm 
sống của mình là: “Không có ai cười 
nhạo ước mơ của bạn, chỉ có người 
cười chê năng lực của bạn mà thôi”. 

g. trúc (Theo Baidu) 

Thế giới giải Trí

triệu Lệ Dĩnh
từ thôn nữ đến mĩ nữ  
giàu nhất màn ảnh nhỏ

vượt qua hàNg loạt địNh 
kiếN về NguồN gốc xuất 
thâN, học thức, thế lực 

Ngầm troNg làNg giải trí 
hoa Ngữ, triệu lệ dĩNh liêN 

tiếp đứNg đầu daNh Sách 
diễN viêN có thu Nhập cao 
Nhất và hàNg loạt NhữNg 

vai diễN ấN tượNg. bí quyết 
thàNh côNg của Người đẹp 

phim thaNh vâN chí (phát 
SóNg lúc 17h hàNg Ngày 

trêN vtv3) là NăNg lực và Sự 
Nỗ lực khôNg NgừNg. 

Triệu Lệ Dĩnh trong phim Thanh Vân chí
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bad Genius được lấy cảm 
hứng từ một sự kiện có 
thật khi bài thi Standard 
test của international 

colleges (Stic) bị rò rỉ ở một số nước 
châu Á. nội dung câu chuyện không 
chỉ là gian lận thi cử mà là cả một 
“phi vụ” kiếm tiền của một nhóm học 
sinh cấp 3. Kẻ cầm đầu là thiên tài 
toán học Lynn bắt đầu hành nghề 
chỉ bài cho bạn cùng trường gian lận 
để kiếm tiền. Lynn giúp đỡ cho 5 cô 
cậu con nhà giàu trong trường với 

mức giá 3000 
baht/ môn. 
nhưng thật 
không may, 
phi vụ thất 
bại, thiên tài 
quay cóp bị 
tố và bị bắt 
tại trận. 
chuyện gì sẽ xảy 
ra với thiên tài một 
khi kế hoạch bị lật tẩy, 
đồng bọn của cô sẽ xử trí thế nào để 
cứu cô? Và những mánh khoé gian 
lận phòng thi sẽ được bóc trần. 

Sau khi mang về doanh thu khủng 
tại xứ sở chùa Vàng và hàng loạt 
quốc gia châu Á, Bad Genius đã phá 
vỡ mọi kỉ lục doanh thu phòng vé 
trong bối cảnh hàng loạt bom tấn 
Hollywood ra mắt liên tiếp. tiếp đó, 
tác phẩm được chọn chiếu mở màn 
tại Liên hoan phim châu Á new york 
và đã giành được giải Best Feature; 
nữ diễn viên chính chutimon cũng trở 
thành rising Star asia (ngôi sao mới 
châu Á). ngoài ra, tác phẩm cũng 

góp mặt trong LHP 
quốc tế Fantasia tại 
canada và LHP quốc 
tế new Zealand. Vì 
sao một câu chuyện 
về gian lận trong thi 

cử lại có sức hấp dẫn 
lớn đến vậy? Bởi lẽ, thời 

áo trắng, có lẽ ai cũng 
từng một vài lần sử dụng 

“chiêu trò” trong các kì thi. những 
bí kíp như viết đáp án vào lòng bàn 
tay, giấu “phao” trong túi áo hay để 
sách trong ngăn bàn, hỏi bài đứa học 
giỏi nhất lớp..., đều được các sĩ tử 
sử dụng qua. Vì thế, Bad Genius gây 
sức hút ngay cả khi chưa chính thức 
công chiếu. ai cũng mong chờ đây 
sẽ là một tác phẩm hài hước, dễ xem 
và giúp họ trở về quãng thời gian tuổi 
thơ. còn những bạn học sinh, sinh 
viên thì tò mò muốn biết, sĩ tử nước 
bạn liệu có “chiêu thức” gì đặc biệt 
hơn không?

trong suốt quá trình khám phá Bad 
Genius, người xem không giấu được 

những nụ cười sảng khoái. cảm giác 
hồi hộp, “đau tim” khi theo dõi phi vụ 
gian lận trong kì thi Stic của Lynn và 
bạn bè. “Quá hay”, “quá tuyệt vời”,... 
là những từ mà hầu hết khán giả 
dành tặng cho tác phẩm. Đạo diễn 
nattawut Poonpriya đã xuất sắc khi 
áp dụng nhiều cách dựng phim mới 
lạ cùng nhiều thủ pháp điện ảnh như 
quay chậm, cận cảnh... kết hợp với 
nền nhạc cổ điển để khiến tác phẩm 
trở nên nghẹt thở.

Đạo diễn nattawut Poonpriya 
đã chăm chút từng cảnh quay và 
nhân vật cho đứa con tinh thần của 
mình. nhiều phân đoạn quan trọng, 
anh bắt các diễn viên diễn đi diễn lại 
đến lúc hoàn hảo mới thôi. Đoàn làm 
phim sang tận australia để mang tới 
cho người xem trải nghiệm thật về kì 
thi Stic. Bên cạnh đó, dàn diễn viên 
tài năng của Bad Genius cũng là một 
điểm cộng sáng giá. các nhân vật 
không hề trang điểm khi tới lớp và 
cũng phải đối mặt với những vấn đề 
của tuổi thơ. ngoài ra, họ còn phải 
luyện tập để diễn tả chuẩn xác nhất 
nhân vật của mình, như Lynn là một nữ 
sinh thuận tay trái hay Bank có trí nhớ 
siêu phàm... tuy nhiên, quan trọng hơn, 
tác phẩm không chỉ nói thẳng vào 
vấn nạn gian lận thi cử nghiêm trọng 
hiện nay mà còn đề cập tới thực trạng 
giàu nghèo trong xã hội. 

Huyền Vũ (Theo Variety, Imdb)

Thế giới giải Trí

giải mã hiện tượng 
bad genius

Sau khi làm 
mưa làm gió tại thái 

laN, bad geNiuS (thiêN tài 
bất hảo) tiếp tục côNg phá 

các thị trườNg khác trêN thế 
giới, troNg đó có việt Nam. với 
điểm Số rất cao tại Nhiều bảNg 
xếp hạNg uy tíN, bad geNiuS đã 
trở thàNh một troNg NhữNg 

tác phẩm điệN ảNh xuất 
Sắc Nhất Năm 2017. 
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vụ xả SúNg kiNh hoàNg tại 
laS vegaS vừa qua đã làm 

“đôNg cứNg” rất Nhiều hoạt 
độNg của làNg giải trí. lịch 

ra mắt, giới thiệu hàNg loạt 
bộ phim, Nhất là các phim 

hàNh độNg liêN tục bị hủy bỏ. 
bóNg đeN ám ảNh phủ đầy các 

chươNg trìNh truyềN hìNh 
Như thể mùa halloweeN đã 

đếN Sớm thay vì dịp Nửa cuối 
tháNg 10 Như thườNg lệ. 

tháng 10 hàng năm là thời 
điểm đặc biệt trên màn 
ảnh nhỏ nước Mỹ khi khán 
giả được thỏa sức la hét, 

đắm chìm trong nỗi sợ hãi từ các bộ 
phim, các chương trình được xây 
dựng như chuỗi hoạt động liên tục. 
những tác phẩm kinh điển của dòng 
kinh dị cho đến các phim mới, nhiều 

phiên bản Halloween của chương 
trình ăn khách… sẽ dồn dập lên sóng 
cao điểm từ nửa cuối tháng 10. nếu 
như Freeforms có 13 Nights of 
Halloween (13 đêm kinh hoàng), thì 
aMc chiêu đãi khán giả suốt một 
tuần lễ với Fearfest (Đại tiệc sợ hãi) 
gồm toàn những tượng đài nức tiếng 
hay kênh truyền hình chuyên về giả 
tưởng, siêu nhiên Syfy nhanh tay tung 
ra mùa phim kinh dị mới. Fan của loạt 
phim Stranger Things (cậu bé mất 
tích) cũng ghi nhớ lịch khởi đầu cho 
mùa thứ hai là ngày 27/10 với nội 
dung hứa hẹn u tối và bí ẩn hơn nữa. 
các kênh dành cho trẻ em cũng có 
cách tiếp cận của riêng mình với 
tháng phim Monstober (cách chơi 
chữ của Monster - quái vật và 
october - tháng 10)… 

Không phải đợi đến nửa cuối 
tháng 10 mà từ tháng 9, Halloween 

đã được khởi động cùng phần thứ 
bảy của loạt phim kinh dị American 
Horror Story (AHS - chuyện kinh dị Mỹ). 
Vốn được mệnh danh là “ngôi sao 
mùa Halloween” của màn ảnh nhỏ 
Mỹ và từng được vinh danh bằng 
những giải thưởng danh giá nhưng 
từ hai mùa phim trở lại đây AHS dần 
rớt phong độ, để lại nhiều tiếng thở 
dài thất vọng mỗi khi tập cuối cùng 
khép lại. Mùa thứ bảy khởi đầu trong 
nỗi hoài nghi khi lấy cảm hứng một 
cách trực tiếp từ cuộc bầu cử tổng 
thống Mỹ. AHS vốn khai thác chất liệu 
kinh dị theo cách riêng, mang nhiều 
yếu tố siêu nhiên, kì bí, kích thích trí 
tò mò cho khán giả với những gì 
khó lý giải, nằm ngoài tầm hiểu biết 
thông thường. chọn câu chuyện 
thời sự mang hơi thở nóng bỏng của 
“kỷ nguyên Donald trump”, AHS như 

“ném” những người yêu mến mình 
bấy lâu về với thực tế trần trụi, phũ 
phàng, với hàng loạt vấn đề chính 
trị, xã hội bức xúc vốn đã được 
phản ánh dày đặc ngày này qua 
ngày khác trên khắp các kênh sóng. 
người dẫn chương trình Stephen 
colbert trong lễ trao giải Emmy 2017 
vừa qua đã thẳng thắn đúc kết 
rằng, mọi chương trình truyền hình 
ở nước Mỹ đều đang bị ảnh hưởng, 
chi phối từ tổng thống trump. các 
talk show đêm muộn liên tục bàn về 
ngài trump đã đành, đến cả AHS - 
bộ phim vốn có bề dày thương hiệu, 
có đường đi nước bước tưởng không 

mùa halloween đến sớm
Thế giới giải Trí
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hề liên quan cũng đột ngột chuyển 
hướng lấy đêm công bố kết quả bầu 
cử làm ý tưởng khởi đầu cho hàng 
loạt sự kiện, dẫn dắt hành động cho 
nhân vật.

các tập đầu tiên AHS mùa thứ bảy 
với tên gọi Cult (Hội kín) không nhận 
được sự đánh giá cao, bị coi là mùa 
phim tệ nhất từ trước đến nay. cú 
“chơi dao” táo bạo với yếu tố chính 
trị có thể sẽ làm “đứt tay”, báo hiệu sự 
cạn kiệt ý tưởng cũng như cảnh báo 
về hồi kết cho loạt phim. tuy nhiên, 
với những diễn biến gây sốc từ vụ xả 
súng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas 
khiến hàng chục người tử vong và 
hàng trăm người khác bị thương, khán 
giả có lẽ cần phải nhìn nhận lại về 
những dự cảm mang tính thời sự mà 
AHS mang tới. Bao trùm toàn bộ mùa 
thứ bảy không phải những gì bí ẩn 
hay khó lí giải mà đó là nỗi sợ hãi rất 
thực và những kẻ muốn gieo rắc nỗi sợ 
hãi để dẫn dắt, thống trị thế giới theo 
cách riêng của mình. trong phim, nỗi 
sợ ấy đã luôn tồn tại bấy lâu nhưng 
cú hích từ cuộc bầu cử đã khiến tất 
cả bùng phát dữ dội. trong thực tế, 
nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong 
lĩnh vực talk show tối muộn đã liên tục 
lên tiếng chất vấn về vai trò, trách 
nhiệm của tổng thống trump cũng 
như đặt ra câu hỏi về một sự thay đổi 
thực sự để khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại 
đúng như ngài tỉ phú đã hứa hẹn khi 
tranh cử. những gì các nhân vật của 
AHS trải qua với sự hoài nghi, bất ổn, 
những xung đột gay gắt về sắc tộc, về 
giới tính, sự kì thị… phải chăng cũng là 
điều mà rất nhiều người dân Mỹ từng 
lo lắng khi kết quả bầu cử ngã ngũ. Vì 
thế, diễn biến thót tim từ từng tập AHS 
bỗng gây rùng mình không kém các 
cảnh phim kinh dị kinh điển khi được 
kết nối một cách chặt chẽ với thời sự 
chính trị xã hội. 

tập phim tâm điểm của mùa 
thứ bảy sẽ lên sóng vào đúng đêm 
Halloween (31/10), như thường lệ đây 
sẽ là dịp để khán giả chờ đợi xem 
nhà làm phim sẽ thử thách tinh thần 
đến mức độ nào. nhưng tập phim kết 
thúc trình làng ngày 14/11 có thể còn 
đáng chờ đợi hơn nữa với tên gọi đầy 
tính ám chỉ với khẩu hiệu tranh cử của 
tổng thống trump - Great Again.

Bảo cHÂu (Tổng hợp)

lễ hội thời trang và công nghệ - Fashionology Festival 2017 do Sở Du 
lịch tP.HcM phối hợp cùng tập đoàn truyền thông Vàng tổ chức diễn 

ra trong ba ngày 20 - 21 - 22/10/2017 tại phố đi bộ nguyễn Huệ, Q.1, 
tP.HcM. Lễ hội sử dụng toàn bộ phố đi bộ nguyễn Huệ dài 670 mét, rộng 
64m là sàn diễn thời trang khổng lồ, khu vực triển lãm, mua sắm đậm dấu 
ấn thời trang và công nghệ ứng dụng. Sân khấu chính được thiết kế hai 

tầng với chiều cao 12m sẽ mang lại những trải 
nghiệm mới mẻ cho công chúng về công 
nghệ thời trang hiện đại trên sân khấu 
Boombox 2 mặt, trình diễn 3D Mapping, EDM 
sôi động thực hiện bởi các DJ quốc tế, công 
nghệ động lực học Kinetic, công nghệ ar 
Magic Mirror. Ba đêm trình diễn gồm các chủ 
đề: Bản sắc viễn Đông, Thời trang ứng dụng, 
Thời trang siêu tưởng sẽ mang đến khoảng 
1404 mẫu trang phục thuộc 450 bộ sưu tập 
của 30 nhà thiết kế trong nước và nước ngoài 
như: Singapore, thái Lan, Malaysia, indonesia, 
campuchia, Lào do khoảng 200 người mẫu, 
nghệ sĩ trình diễn. 

L.P

Lễ hội thời trang và công nghệ 2017

ghi dấu nhiều kỉ lục

lần gặp gỡ thứ 5 của 
chương trình điện ảnh 

Gặp gỡ mùa thu năm nay sẽ 
tiếp tục mở hai lớp học diễn 
xuất miễn phí cho các học 
viên. nhiều hoạt động đã 
được triển khai từ sớm, còn 
khoá học chính thức sẽ diễn ra 
tại Đà nẵng từ ngày 27/11 đến 
ngày 7/12. 

Gặp gỡ mùa thu là sự kiện 
điện ảnh quốc tế phi lợi nhuận do đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất 
trần thị Bích ngọc và biên kịch nguyễn thị Mỹ Dung sáng lập năm 2013, 
diễn ra tại Đà nẵng. năm nay với hai lớp học được mở ra, lớp diễn xuất 
đặc biệt do giảng viên - nữ diễn viên Moon So-ri, ngôi sao của dòng phim 
nghệ thuật Hàn Quốc đảm nhiệm. Lớp thứ hai là lớp Diễn xuất cơ bản do 
nghệ sĩ Lydia Park đảm nhiệm. 

Khóa học lựa chọn các học viên nổi bật của lớp diễn xuất Gặp gỡ 
mùa thu 2016 và các bạn diễn viên trẻ tài năng, có kinh nghiệm diễn 
xuất. từ khóa học, Ban giám khảo sẽ trao giải thưởng các hạng mục cho 
học viên và những tác phẩm xuất sắc, mở ra cánh cửa cho những người 
trẻ đam mê điện ảnh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

KHôi nguyên

Khởi động sớm 
gặp gỡ mùa thu lần thứ 5

Các gương mặt diễn viên trẻ đã tham gia 
khóa học diễn xuất Gặp gỡ mùa thu 2016

Một trong 450 
mẫu thời trang 
sẽ được trình 
diễn tại 
Fashionology
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Đạo diễn Bong Joon Ho
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Okja (Siêu lợn), tác phẩm 
mới nhất của Bong Joon 
Ho với sự góp mặt của 
các ngôi sao Hollywood 

như: tiada Swinton, Jake gyllenhaal, 
Paul Dano và Lily collinns, đã trở thành 
bộ phim đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh 
Hàn Quốc với kinh phí lên tới 50 triệu 
uSD. Được đánh giá là bộ phim có tầm 
vóc lớn, tư tưởng lớn, Okja được chọn 
tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan 
phim cannes lần thứ 70 vừa qua. tuy 
nhiên bộ phim lại bị ba chuỗi rạp lớn 
nhất Hàn Quốc là cgV, Lotte cinema 
và Megabox tẩy chay khi phát hành 
cùng lúc trên hệ thống truyền hình trả 
tiền netfix. Bày tỏ quan điểm về vấn 
đề này, đạo diễn Bong Joon Ho cho 
rằng, bộ phim được làm từ phí thuê 
bao của những người xem truyền 
hình netfix nên không thể bắt họ xem 
sau khi phim đã chiếu 3 tuần ở rạp. 
Để xảy ra những tranh cãi không 
đáng có thế này hoàn toàn là do 

tham vọng điện ảnh của chính anh: 
“ tôi đã quá tham lam vì muốn khán 
giả có những trải nghiệm tốt nhất khi 
đến rạp xem phim”.

trước đó Snowpiercer (chuyến tàu 
băng giá), dự án hợp tác quốc tế đầu 
tiên của Bong Joon Ho, cũng bị các 
nhà đầu tư ghẻ lạnh khi biết đây sẽ là 
một bộ phim nói tiếng nước ngoài với 
sự góp mặt của nhiều diễn viên quốc 
tế. Bong Joon Ho đã phải mất một 
năm để thuyết phục các nhà đầu tư. 
Với kinh phí 40 triệu uSD, Snowpiercer 
đã thu về gần 87 triệu uSD tại 167 
quốc gia trên toàn thế giới. Bộ phim 
cũng đạt nhiều giải thưởng trong và 
ngoài nước, đặc biệt là giải đạo diễn 
xuất sắc nhất tại lễ trao giải  
rồng xanh.

“Mặc dù Memories of Murder (Kí ức 
của kẻ sát nhân) đã đạt doanh thu 7 
triệu uSD cùng nhiều giải thưởng trong 
và ngoài nước, nhưng tôi vẫn rất vất 
vả khi đi tìm nhà đầu tư cho The Host 

không kiểm soát được 
tham vọng với điện ảnh

boNg JooN ho là một troNg 
NhữNg đạo diễN Nổi bật 

Nhất của điệN ảNh hàN quốc 
đươNg đại. các tác phẩm 

của ôNg khôNg chỉ đạt kỉ 
lục doaNh thu phòNg vé mà 

còN maNg về vô Số giải 
thưởNg ở các liêN hoaN 
phim quốc tế. troNg bài 

phỏNg vấN mới Nhất với the 
korea timeS, boNg JooN ho 
thú NhậN, mìNh luôN muốN 
làm NhữNg bộ phim quy mô 
Nhỏ, NhưNg rồi lại khôNg 

kiểm Soát được tham vọNg 
của bảN thâN. điều đó khiếN 

ôNg phải đối mặt với rất 
Nhiều vấN đề khi làm phim 

kiNh phí khủNg.

Thế giới giải Trí
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(Quái vật sông Hàn) bộ phim tiếp 
theo của mình. Hầu hết mọi người đều 
cho rằng, thật vớ vẩn khi có một quái 
vật xuất hiện trên sông Hàn”, Bong 
Joon Ho nhớ lại. nhưng cuối cùng, siêu 
phẩm ăn khách nhất của điện ảnh 
Hàn Quốc cũng ra đời khi đạo diễn họ 
Bong nhận được một nửa nguồn đầu 
tư ngân sách đến từ nhật Bản. Với kinh 
phí 11triệu uSD, The Host đã thu về 90 
triệu uSD trở thành bộ phim đại diện 
cho điện ảnh Hàn Quốc về đề tài quái 
vật trong thế kỉ 21. 

Mother (người mẹ) có lẽ là bộ 
phim kinh phí thấp nhất, nhưng lại 
thuận lợi nhất trong sự nghiệp của 
Bong Joon Ho kể từ khi bắt đầu làm 

phim chiếu rạp. Bộ phim chỉ tiêu tốn 
có 5 triệu uSD nhưng đã thu về tới 
17 triệu uSD cùng nhiều giải thưởng 
quốc tế, trong đó có giải “Phim nói 
tiếng nước ngoài hay nhất” tại liên 
hoan phim toronto 2009. Đạo diễn 
Bong Joon Ho thừa nhận, tuy không 
thích đối mặt với quá nhiều vấn đề 
khi làm phim, nhưng lại không kiểm 
soát được những tham vọng của bản 
thân. “Mặc dù luôn chuẩn bị sẵn rất 

nhiều phương án khác nhau cho một 
kịch bản, nhưng khi có ý tưởng mới 
mẻ thì tôi hoàn toàn không kiềm chế 
được mình, lại phải cố để làm cho 
bằng được. Khi bắt đầu quay Okja, 
tôi đã nghĩ rằng, đây là bộ phim ít tốn 
kém hơn nhiều so với Snowpiercer. tôi 
luôn muốn làm những bộ phim giống 
như Mother”.

Bong Joon Ho là đạo diễn Hàn 
Quốc nổi tiếng nhất tại Hollywood 
với phong cách làm phim độc đáo 
và khác biệt. Phim của ông thường 
chạm đến những mảng tối trong 
xã hội, đề cập đến những vấn đề 
mang tính phổ quát ở mọi quốc gia 
như: môi trường, gia đình, phân biệt 
giai cấp và những người yếu thế. 
Dù phản ánh những đề tài gai góc 
nhưng bằng cách kể chuyện tinh tế, 
dí dỏm biết cách pha trộn những yếu 
kì lạ và hài hước, phim của Bong Joon 
Ho luôn có sức hút đặc biệt với khán 
giả. Liên tục tìm tòi, thử nghiệm những 
đề tài và thể loại mới, mỗi tác phẩm 
của đạo diễn 48 tuổi này là một bất 

ngờ đầy thú vị. chia sẻ bí quyết tạo 
nên những bộ phim thành công cả 
về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu, 
Bong Joon Ho cho biết: “các sinh 
viên của tôi thường hỏi, khán giả tác 
động như thế nào đến quá trình làm 
phim của tôi. tôi đã trả lời rằng, khi 
làm phim tôi chính là khán giả và sẽ 
kể những câu chuyện mà mình thật 
sự quan tâm. Điều đó cũng khiến cho 
các cảnh quay trở nên dễ dàng hơn 
rất nhiều”.

Bong Joon Ho hứa hẹn, Parasite 
(Kí sinh), tác phẩm sắp tới của mình 
sẽ mang đậm chất Hàn với vai chính 
thuộc về ông hoàng phòng vé Song 
Kang Ho. Parasite đánh dấu sự tái 
hợp của bộ đôi vàng, đạo diễn Bong 
Joon Ho và diễn viên Song Kang 
Ho. cả 3 lần hợp tác trước, bộ đôi 
này đều tạo nên những siêu phẩm 
của điện ảnh Hàn Quốc: Memories 
of Murder (2003), The Host (2006), 
Snowpiercer ( 2013). Bộ phim dự kiến 
sẽ khởi quay vào mùa xuân năm 2018 
và ra rạp vào dịp cuối năm.

Bảo anH (Theo The KoreaTimes)

Phim Okja (Siêu lợn)

Phim The Host

Phim Memories or Murder (Kí ức của kẻ sát nhân)

Phim Mother (Người mẹ)
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IELTS on the Go sẽ đưa chương trình đến với các bạn trên cả nước 
để lắng nghe những câu chuyện học và thi ielts của các bạn

format mới  
Nhiều kịch tíNh

Ở mùa thứ 2, 8 IELTS sẽ trở lại với 
tên gọi mới IELTS FACE-OFF. chia sẻ về 
tên gọi này, nhà tổ chức sản xuất Lê 
thắng cho biết: “trên hành trình cuộc 
đời, lúc nào cũng có khó khăn, trở 
ngại và kì thi IELTS cũng vậy, đó chỉ là 
một trong vô vàn thử thách mà bạn 
sẽ phải đối mặt. Face-off là động từ 
chỉ sự đối mặt, dám đương đầu để 
chinh phục thử thách. Đây không chỉ 
là kim chỉ nam cho mọi hành động 
mà còn là thái độ sống tích cực mà 
chương trình kì vọng mang đến cho 
cho các khán giả trẻ của chương 
trình”. 

Vẫn là thể loại talkshow, 8 IELTS 
mùa hai tiếp tục mời những người nổi 
tiếng ở các lĩnh vực khác nhau và 
cùng họ “tám” chuyện về các chủ 
đề là trọng tâm của các bài thi nói 
IELTS. các nhân vật khách mời này 
được nhóm sản xuất lựa chọn rất 
kĩ để đem đến thật nhiều màu sắc 
mới mẻ cho mỗi số phát sóng. Đó là 
những nhân vật thú vị ở nhiều độ tuổi 
và thuộc nhiều ngành nghề khác 
nhau: diễn viên, người mẫu, chính 
khách, thần đồng, vận động viên, 
ảo thuật gia, ca sĩ... có nhân vật sẽ 
khiến khán giả bất ngờ về khả năng 
nói tiếng anh rất thuần thục lần đầu 
lộ diện. Không chỉ chia sẻ, thảo luận 

8 iELTs
cùng Học, 

cùng cHinH PHục

lêN SóNg vtv7 cách đây 
một Năm, talk Show tiếNg 
ANh 8 ieltS Ngay lập tức 
gây ấN tượNg mạNh với 
kháN giả truyềN hìNh. 
chươNg trìNh đã NhậN 
được tới 3 đề cử troNg 
vtv awardS 2016  ở các 
hạNg mục: chươNg trìNh 
văN hóa - xã hội - giáo dục 
ấN tượNg, Người dẫN 
chươNg trìNh ấN tượNg và 
khách mời ấN tượNg. dàNh 
một Năm để chuẩN bị cho 
phiêN bảN mới của mùa 2, 
8ieltS Sẽ chíNh thức trở 
lại trêN kêNh vtv7 từ cuối 
tháNg 9 Này với Nhiều  
bất Ngờ. 

sau ống kính



25
PAY TV

câu chuyện cuộc đời mình, các nhân 
vật khách mời cũng sẽ phải trải qua 
những thử thách vừa vui, vừa khó, 
đầy kịch tính. 

Một điểm mới nữa so với mùa 1 là 
chương trình 8 IELTS mùa 2 sẽ không 
chỉ gói gọn trong trường quay mà sẽ 
đa dạng hơn về các địa điểm ghi 
hình trên khắp Việt nam. Không chỉ 
để gặp gỡ các nhân vật khách mời 
mà còn để gặp gỡ chính khán giả 
truyền hình yêu thích chương trình 
đang học và luyện thi IELTS. chương 
trình kì vọng sẽ rút ngắn khoảng cách 
của khán giả nông thôn và thành thị, 
trao cơ hội học tập và tiếp cận kiến 

thức cho khán giả khắp nơi. Vì vậy, 
khán giả sẽ có cơ hội được nghe bạn 
trẻ ở khắp Việt nam nói tiếng anh và 
chia sẻ câu chuyện về những khó 
khăn khi học tiếng anh của mình. 
IELTS on the Go, tên của chuyên mục 
mới này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều 
màu sắc tươi mới cho 8 IELTS mùa 2. 

thoát khỏi khuôN mẫu  
để hấp dẫN hơN

nhiều khán giả thân thiết đã 
khẳng định, 8 IELTS không chỉ là một 
chương trình truyền hình mà kênh 
Facebook liên tục được khán giả cập 
nhật những bài tập và kinh nghiệm 
học thi IELTS, chương trình cũng đã 
giành được Silver Button - nút bạc từ 
youtube tặng cho thành tích 10 vạn 
người đăng kí theo dõi. chương trình 
là người bạn đồng hành ngày càng 
tin cậy đối với người học tiếng anh 
và luyện thi IELTS khắp nơi. Ở mùa 2, 
không chỉ với hai kênh youtube và 
trang Facebook Fanpage, chương 
trình còn đồng hành cùng khán giả 
trên hạ tầng Zalo Me và instagram. 
Đây là cách để chương trình đến gần 
hơn với khán giả ngay cả ở những nơi 

mà internet còn hạn 
chế kết nối với 2g 
hoặc gPrS. 

Đặc biệt, website 
chính thức lần đầu 
tiên sẽ ra mắt song 
song với chương 
trình. trên website 
này, ngoài việc xem 
lại những phần thú vị, 

dõi theo hình ảnh hậu trường, khán 
giả còn thực sự được học các bài 
học mở rộng từ chương trình mà do 
thời lượng hạn chế trên sóng không 
thể chuyển tải hết, có thể tải các 
bài tập để luyện tập ở nhà và tham 
gia thảo luận nhóm trên các kênh 
mạng xã hội hay các nhóm học 
tập. ngoài ra, để chứng minh việc 
học và tự học là hoàn toàn có thể 
đối với khán giả khắp nơi, một nhân 
vật đồng hành được lựa chọn để 
cùng luyện IELTS với chương trình 
trong suốt mùa phát sóng. Bạn trẻ 
này sẽ được tài trợ thi IELTS ở cuối 
mùa để chứng minh hiệu quả tự học 
là thật sự có thể. có thể thấy, 8 IELTS 
đã thoát ra khỏi khuôn mẫu của một 
chương trình truyền hình truyền thống, 
tận dụng tối đa các hạ tầng khác 
nhau để tiếp cận khán giả và cùng 
đồng hành vì lợi ích khán giả. 

NhữNg ẩN Số thú vị
xuất hiện trong các số của 

chương trình 8 IELTS mùa đầu tiên với 
ngữ điệu chuẩn giọng tiếng anh bản 
xứ, Mc Phoebe trần luôn được công 
chúng yêu quý và chào đón vào mỗi 

tối thứ Bảy. trước khi ra mắt khán giả 
số đầu tiên, rất nhiều khán giả đã 
đoán già đoán non và tỏ ra đầy tiếc 
nuối khi Mc này sẽ không xuất hiện 
trong chương trình nữa. tuy nhiên, bí 
mật đã được bật mí vào phút chót, 
khi Phoebe vẫn tiếp tục trở thành host 
chính của chương trình. Và chương 
trình tiếng anh này càng trở nên đặc 
biệt hơn bởi sự xuất hiện của Khánh 
Vy. cô bạn nữ sinh trung học nói 7 thứ 
tiếng sẽ đảm nhiệm phần IELTS on the 
Go cùng với một thầy giáo nổi tiếng 
trong “làng” dạy iELtS. 

ngoài ra, để cung cấp những kiến 
thức học thuật đầy đủ và chính xác 
nhất đến người học, 8 IELTS mùa 2 
tiếp tục mời đến trường quay những 
chuyên gia hàng đầu từ Hội đồng 
anh - đơn vị bảo trợ học thuật chính 
thức của chương trình qua hai mùa. 
các chuyên gia sẽ chia sẻ với khán 
giả những bí kíp bỏ túi và giải toả cả 
những căng thẳng của các thí sinh 
khi đối mặt với kì thi IELTS. ngoài ra, 
mỗi chương trình khán giả sẽ nhận 
được quà từ nhân vật khách mời, 
tặng phẩm lưu niệm của chương trình 
và những suất học bổng giá trị từ Hội 
đồng anh. 

những nhân tố bất ngờ và ẩn số 
mới sẽ dùng “chiêu” gì để thu hút 
khán giả trong 8 IELTS mùa 2 này? 
cùng theo dõi các số tiếp theo sẽ 
được phát sóng vào 21h thứ Bảy 
hàng tuần trên kênh VtV7.

nguyên trang 
Ảnh: VtV7 

MC Phoebe (trái) cùng với khách mời MC Phoebe cùng 
chuyên gia đến 
từ Hội đồng Anh
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ngôi sao của Tháng

Sau khi đăng quang Á hậu 
trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 
2016, chị ít tham gia các hoạt động 
của giới giải trí nhưng vì sao lại 
quyết định đi thi Hoa hậu quốc tế 
2017? 

tôi xác định con đường học vấn, 
tri thức mới là tương lai của mình, còn 
danh hiệu cũng chỉ là một bông hoa 
điểm hương điểm sắc cho tuổi trẻ 
mà thôi. Khi đã cân được nặng - nhẹ, 
bạn sẽ tự khắc biết đầu tư vào đâu 
để có được thành quả tốt nhất.

thời gian đầu khi nhận được lời 
mời, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa 
ra quyết định cuối cùng. tôi thấy đây 
là thời điểm đẹp nhất của người con 
gái, đồng thời là cơ hội tốt khi được 
đại diện Việt nam đến một cuộc thi 
lớn như vậy nên đã quyết tâm thử 
sức. tôi nghĩ, tuổi trẻ là khoảng thời 
gian lí tưởng nhất cho những phép 
thử và sự trải nghiệm, vì vậy cứ làm 
hết mình thôi.

Qua cuộc thi Hoa hậu Việt 
Nam, chị đã có kha khá kĩ năng về 

 Á hậu thùy Dung

hướNg đếN 
vẻ đẹp tri thức

Sau khi đăNg quaNg á hậu 
hoa hậu việt Nam 2016, huỳNh 
thị thùy duNg ít xuất hiệN 
trước côNg chúNg mà chuyêN 
tâm vào coN đườNg học vấN 
và thiệN NguyệN. điều Này 
khiếN cô bị Nghi Ngờ Sẽ Nhạt 
Nhòa khi tham gia miSS 
iNterNatioNal - hoa hậu 
quốc tế 2017. NhưNg Nữ SiNh 
viêN đại học Ngoại thươNg 
tp.hcm rất tự tiN với hàNh 
traNg đã chuẩN bị kĩ càNg 
Suốt Nhiều tháNg trước khi 
lêN đườNg SaNg Nhật vào 
đầu tháNg 11.
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trình diễn, trang điểm, giao tiếp, 
ngoại ngữ. Tuy vậy, khi đến với sân 
chơi lớn hơn thì chị còn phải trau 
dồi thêm điều gì?

Kĩ năng trình diễn là điều tôi phải 
chú trọng nhiều để có phần thi tốt 
nhất. trước đây, khi thi Hoa hậu Việt 
nam, tôi chưa có kinh nghiệm trình 
diễn. nhưng lần đi thi này, tôi ý thức rõ 
hơn nên dành thời gian để tập luyện 
hình thể để có được thân hình chuẩn 
hơn. những bước cải thiện vóc dáng 
đã giúp tôi thêm tự tin và kĩ năng trình 
diễn cũng tốt hơn. 

tuy nhiên, ở sân chơi Hoa hậu 
Quốc tế, hình thể, kĩ năng chỉ là một 
phần để quyết định kết quả cuối 
cùng. Hơn hết, họ cần một người phụ 
nữ có tri thức và sức mạnh để kết nối 
xã hội, mang những giá trị tốt đẹp. Vì 
thế, một cái đầu thông minh, tỉnh táo 
và đầy sự trải nghiệm mới là điều cần 
rèn luyện nhất. tôi tin rằng, không chỉ 
ở cuộc thi hoa hậu mà những yếu tố 
trên sẽ giúp bạn thành công trong 
cuộc sống.

Thế mạnh của chị trong cuộc 
thi này là gì?

Mọi người nói tôi non nớt, nhưng 
tôi lại cho rằng đây là thế mạnh vì 
điều này đã giúp tôi qua rất nhiều 
vòng thi trong cuộc đời chứ không 
chỉ là thi nhan sắc. Với tôi, những điều 
khác như vẻ đẹp, phong cách thì có 
thể rèn luyện được nhưng tinh thần 
mới là điều quan trọng để chạm đến 
trái tim khán giả. tôi có thể thoải mái 
nói chuyện bằng tiếng anh và biết 
giao tiếp chút xíu bằng tiếng nhật. tôi 
nghĩ, đây là lợi thế rất lớn khi tham gia 
cuộc thi. 

Chị nghĩ sao khi có nhiều ý 
kiến đánh giá nhan sắc và ngoại 
hình của chị hơi nhạt, khó cạnh 
tranh với những người đẹp quốc tế?

Ban đầu, tôi cũng hơi buồn vì 
không được khen xinh đẹp, sắc sảo. 
Khi đến với một cuộc thi quốc tế có 
hàng trăm người, mỗi thí sinh đều có 
vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp bên ngoài chỉ 
là ấn tượng ban đầu mà thôi. Vẻ đẹp 
của người con gái thể hiện ở sự nhã 
nhặn, tự tin. Suốt thời gian qua tôi 
đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện 
mình hơn để sẽ thể hiện vẻ tươi  
tắn nhất. 

Sự tự tin này của chị có phải 
xuất phát từ thành công của Thúy 
Vân tại cuộc thi này năm 2015? Cô 
ấy cũng có cùng xuất phát điểm 
như chị, ban đầu không được đánh 
giá cao với vẻ bề ngoài nhưng cuối 
cùng đã đoạt thành tích ấn tượng.

chị thúy Vân là nguồn động lực 
rất lớn giúp tôi có niềm tin rằng, nhan 
sắc Việt nam có thể ghi dấu trên bản 
đồ quốc tế. tuy nhiên, tôi vẫn thấy 
mình và chị thúy Vân có nhiều khác 
biệt. chị ấy có một vẻ đẹp mạnh mẽ, 
cá tính còn tôi lại nhẹ nhàng. ngoài 
sự tự tin, tôi nghĩ lòng tin vào chính 
bản thân mình cũng là một yếu tố 
quan trọng.

Dù thông thạo tiếng Anh với 
số điểm TOEIC 900/990 nhưng chị 
vẫn học thêm tiếng Nhật để thi Hoa 
hậu Quốc tế. Chỉ ở Nhật dự thi 
trong khoảng vài ngày nhưng phải 
dành nhiều thời gian để học thêm 
ngoại ngữ này có phải là sự đầu tư 
khôn ngoan hay không? 

từ những ngày đầu bước vào 
giảng đường đại học, tôi đã tự tin về 
vốn tiếng anh của mình. chính vì thế, 
tôi quyết định học thêm một ngôn 
ngữ khác để có thêm trải nghiệm. tôi 
tin rằng, bất kì ai cũng vậy, nếu có 
khả năng, thực lực thì không ai bỏ 
qua cơ hội để hoàn thiện chính mình. 
Việc tôi học tiếng nhật không chỉ 
để đầu tư cho cuộc thi mà là chặng 
đường dài sau này. Một người thông 
minh sẽ biết đầu tư cho cả quá trình 
chứ không chỉ để lấy lợi ích trước mắt.

Chị đã khắc phục được tính 
rụt rè nhưng vẫn còn hiền so với 
cuộc thi đòi hỏi nhiều sự va chạm. 
Chị có ngại mình bị lép vế, không 
hòa nhập với các thí sinh quốc tế? 

tôi có một tinh thần khác khi đến 
với một cuộc thi quốc tế là sẽ được 
gặp nhiều bạn ở khắp nơi trên thế 
giới. tôi luôn cảm nhận, trong một 
môi trường quốc tế thì mọi người có 
xu hướng cởi mở hơn, do vậy, tôi 
không lo ngại vấn đề bị cô lập hay 
không hòa đồng. 

Nếu như không đạt được 
thành tích như mong muốn thì dư 
luận trong nước sẽ có nhiều ý kiến 
trái chiều. Chị đã chuẩn bị tâm lí 
khi trở về chưa? 

Khi tôi quyết định đến với cuộc thi 
Hoa hậu Quốc tế 2017, bên cạnh vinh 
dự là đại diện cho đất nước thì tôi có 
một lí do cá nhân là bản thân mình 
được rèn luyện nhiều để trưởng thành 
hơn và nhận được sự yêu thương, 
lòng tin của khán giả. Đây mới chính 
là chiến thắng ý nghĩa nhất. tôi tin 
rằng, dù có đạt danh hiệu hay không 
thì những khán giả biết đến tôi, quan 
tâm từ trước đến giờ sẽ luôn ủng hộ 
tôi. tôi không quan tâm những lời chỉ 
trích vì tôi biết xung quanh luôn có 
những người ủng hộ mình. Việc đoạt 
giải không phải là điều tôi đặt nặng 
khi đi thi. thêm một điều nữa, ở các 
sân chơi nhan sắc, người chiến thắng 
chưa chắc là người đẹp nhất hay 
tài năng nhất, mà là người phù hợp 
nhất. nếu không được lựa chọn thì có 
nghĩa bạn chưa phù hợp với tiêu chí 
mà họ đưa ra. chính vì thế, tôi không 
quá nặng nề khi đặt chuyện thắng - 
thua, được - mất. nhưng dĩ nhiên phải 
cố gắng hết mình.

Huyền My, Mỹ Linh và chị cùng 
lúc tham gia ba cuộc thi nhan sắc 
quốc tế nên chị có lo ngại bị so 
sánh không? 

trước giờ tôi là người khá bàng 
quan với ý kiến trái chiều vì tôi muốn 
sống tốt nhất cuộc sống của mình. 
tôi và Mỹ Linh thường tâm sự và cổ vũ 
cho nhau vì luôn mong muốn mang 
lại thành tích tốt cho Việt nam. tôi 
mong các bạn khác đều làm nên 
chuyện ở những cuộc thi hoa hậu. 
Đến giờ phút này chúng tôi luôn thân 
thiết và luôn cổ vũ cho nhau. còn 
những nhận xét của khán giả thì 
chúng tôi chỉ xem là động lực để cho 
mình mạnh mẽ hơn. 

Gia đình có ủng hộ chị đi thi 
Hoa hậu không?

ngay khi tôi đi thi Hoa hậu Việt 
nam thì ba mẹ đã lo lắng con gái sẽ 
gặp nhiều khó khăn. tuy nhiên, mọi 
người vẫn luôn ủng hộ quyết định 
của tôi. trong quá trình tập luyện,  
nếu tôi có mệt mỏi hay chùng tâm 
lí thì gia đình luôn là hậu phương lớn 
âm thầm lặng lẽ giúp tôi rất nhiều. 

Cảm ơn những chia sẻ  
của chị! 

Hải LaM (Thực hiện)
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sao: Phim & Đời 

bước Ngoặt cuộc đời
tham gia dự thi khi mới 16 tuổi, có 

lẽ tính đến thời điểm này, trung Quân 
vẫn là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch 
sử các kì Sao Mai. còn quá trẻ, kinh 
nghiệm va chạm trong các cuộc 
thi âm nhạc chưa có nhiều, những 
tưởng cậu thiếu niên ngày ấy sẽ dễ 
bị ngợp và lạc lõng từ áp lực cuộc 
thi. nhưng với sự tự tin và tài năng 
của mình, trung Quân đã chinh phục 
được khán giả và Ban giám khảo 
để giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng Sao 
Mai chung cuộc. xuất hiện tại 
Sao Mai năm nay, trung 
Quân gây ấn tượng 
với người đối diện 
khi làm mới hình 
ảnh của mình 
bằng mái tóc 
nối dài cùng 
phong cách 
thời trang 
ấn tượng. 

Phong thái trả lời phỏng vấn báo 
giới của anh cũng tự tin, đĩnh đạc 
hơn rất nhiều. anh tâm sự: “tôi rất 
vui mừng vì được trở lại và biểu diễn 
trong đêm Gala Sao Mai 20 năm bởi 
đối với tôi, Sao Mai giống như cái nôi 
đã nuôi dưỡng mình, cho mình cơ 
hội để trưởng thành. Sau những năm 
tháng bước ra từ cuộc thi và cố gắng 
khẳng định bản thân, tôi vẫn luôn 
thầm cảm ơn Sao Mai vì đã cho mình 
những trải nghiệm khó quên trong 
cuộc đời”. 

Bước ngoặt cuộc đời khi trung 
Quân tham gia dự thi Sao Mai 

và đoạt giải đã mở ra 
con đường mới trong 

sự nghiệp ca hát 
chuyên nghiệp. 
anh liên tiếp cho 
ra những đĩa đơn 
nổi bật và nhận 
được nhiều yêu 

mến của khán 

giả như: Một người tôi luôn kiếm tìm 
(2012); Gió mùa về (2013); Nghiêng 
(2014); Ngày khát (2015)… Đặc biệt, 
album Khởi hành ra mắt năm 2014 đã 
mang lại cho trung Quân vinh dự lớn 
lao khi được xướng tên chiến thắng 
hai hạng mục: Album của năm và 
Nghệ sĩ mới của năm tại giải thưởng 
âm nhạc Cống hiến năm 2015. 
trưởng thành là vậy, nhưng trở lại với 
Sao Mai sau nhiều năm, trung Quân 
vẫn không khỏi bồi hồi trước những 
đổi mới của chương trình cũng như sự 
chuyên nghiệp của thế hệ thí sinh trẻ: 
“tôi cảm thấy Sao Mai ngày càng mở 
rộng đối tượng tham gia hơn, dường 
như đã bắt đầu trẻ hoá, bớt tính học 
thuật hơn và đã bắt đầu nới lỏng 
yêu cầu để các bạn trẻ có thể thoải 
mái trong việc thể hiện mình. năm tôi 
dự thi và những kì Sao Mai trước đó, 
chương trình luôn có sự khắt khe lớn. 
Khắt khe trong âm nhạc, trong cách 
chọn bài, trong cách xử lí kĩ thuật. 
thang điểm để chấm hồi đó cũng 

ca sĩ nguyễn trần trung Quân

Nhớ mãi Sao mai ngày ấy…

gặp lại 
NguyễN trầN truNg 

quâN tại Sao mai 2017, 
thấy chàNg ca Sĩ 16 tuổi Ngày 
Nào giờ đây đã trưởNg thàNh 

hơN rất Nhiều. gầN 7 Năm kể từ 
Ngày đoạt giải ca Sĩ trẻ triểN 
vọNg, Sao mai 2011, NhưNg với 

truNg quâN thì dườNg Như NhữNg 
kỉ Niệm và cảm xúc về Sao mai 

vẫN còN NguyêN vẹN Như 
mới Ngày hôm qua…

Trung Quân (phải) tham dự Gala Sao Mai 2017
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khó hơn rất nhiều mà số lượng thí sinh 
đăng kí dự thi cũng rất đông. các 
thí sinh năm nay có rất nhiều điều 
kiện và cơ hội thể hiện bản thân như 
truyền thông, tập dượt với ban nhạc 
một cách rất chuyên nghiệp. các 
bạn ấy ngày càng đẹp hơn rất nhiều, 
nhìn các bạn nữ tham gia chương 
trình tôi có cảm giác như các ứng 
viên đang tham gia thi Hoa hậu vậy 
(cười)”. 

kỉ Niệm khó quêN
niềm đam mê âm nhạc sống 

trong tâm hồn trung Quân từ khi còn 
rất nhỏ. chính điều đó đã thôi thúc 
chàng ca sĩ trẻ liên tiếp thử sức tại 
các cuộc thi âm nhạc từ khi còn ở 
độ tuổi thiếu niên. nSưt thanh Lam 
và nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã dành tặng 
cho trung Quân những lời khen, đánh 
giá anh là một người trẻ thông minh 
và có nhạc cảm tốt. những động 
lực lớn lao và đẹp đẽ đó đã phần 
nào đưa trung 
Quân đến với Sao 
Mai 2011, nỗ lực 
hết mình trong 
các phần thi và 
giành được danh 
hiệu xứng đáng. 
nhắc đến những 
kỉ niệm khó quên 
với Sao Mai, ánh 
mắt trung Quân 
vẫn ánh lên niềm 
hân hoan: “tôi vẫn 
còn nhớ hôm diễn 
ra Chung kết xếp 
hạng. Vì chương 
trình tổ chức ở 
Huế nên buổi sáng 
tôi quyết định đi 
loanh quanh để 
khám phá thành phố Huế, chiều đến 
tự dưng thấy người rất mệt. Bác sĩ 
khuyên tôi uống hai viên thuốc an 
thần để có giấc ngủ ngắn, sau đó 
đến chiều thì dậy ăn uống và trang 
điểm để đảm bảo cho đêm thi thật 
tốt. nhưng khi tôi uống thuốc thì lại 
không thể ngủ được ngay, nhưng còn 
3 tiếng nữa lên sóng thì mắt tôi díu 
vào và cảm thấy quá buồn ngủ. cơ 
thể lúc ấy quá mệt khiến tôi thậm chí 
không còn muốn lên sân khấu nữa 
(cười). gần đến phần biểu diễn của 
mình thì tôi ngáp ngắn ngáp dài, mấy 

anh chị còn thắc 
mắc là không hiểu 
sao tôi lại mất tinh 
thần đến thế. thế 
nhưng, khi đứng lên 

sân khấu, do hồi hộp và run quá nên 
cơn buồn ngủ tự nhiên biến mất, khi 
nhạc nổi lên thì dường như chất nghệ 
sĩ trong người cứ thế trỗi dậy, tôi thả 
mình vào trong bài hát và hết mình 
với phần biểu diễn”. 

Sao Mai luôn có ý nghĩa đặc biệt 
trong cuộc đời của trung Quân, bởi 
với anh Sao Mai giống như một cánh 
cửa hi vọng, mang lại ánh sáng chiếu 
rọi trên con đường âm nhạc mà anh 
đang từng bước khẳng định mình. 
những năm gần đây, trung Quân 
đã khám phá bản thân khi vừa ca 
hát, vừa đồng thời đảm nhận vai trò 

sản xuất âm nhạc và đào tạo thanh 
nhạc. rất nhiều học trò của trung 
Quân giờ đây đã trở nên nổi tiếng, 
nhận được nhiều sự quan tâm của 
các khán giả trẻ như: Min; Erik; Bảo 
trâm idol… Với vai trò sản xuất âm 
nhạc, khi thành lập công ty sản xuất 
âm nhạc riêng, trung Quân đã đưa 
ra thị trường hàng loạt bài hit như: Sau 
tất cả (Sáng tác- phối khí); Anh đang 
nơi đâu (Sáng tác- Phối khí); Nơi này 
có anh (Phối khí)… có thể nói, với 
niềm đam mê sẵn có và những giấc 
mơ lớn dành cho âm nhạc, nguyễn 
trần trung Quân đã dần khẳng định 
tài năng và sức hút của mình. 

Đặng trang 
Ảnh: Hải Hưng

Trung Quân hát cùng ca sĩ Việt Anh
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màN thể hiệN của katy 
perry troNg vai trò 
Người dẫN dắt lễ trao 
giải thưởNg âm Nhạc 
thườNg NiêN của kêNh 
mtv đã vấp phải rất 
Nhiều lời chê. khả NăNg 
cầm trịch một chươNg 
trìNh lớN, cách ăN Nói 
cũNg Như khiếu hài hước 
của Nữ ca Sĩ bị đặt dấu 
hỏi. phải chăNg hãNg 
truyềN hìNh abc đã “hớ” 
NặNg khi đầu tư khoảN 
catSe quá lớN để katy 
perry làm giám khảo 
cho americaN idol phiêN 
bảN tái SiNh Sẽ lêN SóNg 
vào đầu Năm Sau?

katy perry

Sẽ vực dậy 
americaN idol?
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sao: Phim & Đời 
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chịu chơi Như  
americaN idol

thực ra, Katy Perry có cố gắng 
đến mấy cũng khó lòng cứu vãn 
lễ trao giải MtV khi mà kịch bản 
chương trình được cho là nhàm 
chán, gượng gạo, biến người dẫn 
trở thành một hoạt náo viên quá sức. 
Sự quan tâm của khán giả thời điểm 
đó lại đang bị phân tán bởi ca khúc 
mới mà taylor Swift tung ra. tình cờ, 
Katy Perry bị xem là nhân vật tâm 
điểm của chiêu đá xoáy nên mọi thứ 
càng trở nên không suôn sẻ với nữ 
ca sĩ. nhưng dù sao, đó cũng chỉ như 
bước khởi động cho Katy Perry chính 
thức lấn sân sang màn ảnh nhỏ, nơi 
cô sắp đảm nhận vai trò quan trọng 
hơn nhiều - giám khảo của American 
Idol (thần tượng âm nhạc Mỹ). 
cuộc thi ca hát nổi tiếng và cũng 
thành công bậc nhất trong lịch sử 
truyền hình Mỹ sẽ đánh dấu sự trở lại 
vào năm 2018, sau khi chuyển giao 
sang “chủ” mới. Để đảm bảo sự ăn 
khách, American Idol đã mời Katy 
Perry cùng khoản catse (dù không 
chính thức công bố) ở mức 25 triệu 
uSD. những người đứng đầu hãng 
aBc - đơn vị “tái sinh” cho chương 
trình truyền hình này có lí do để tin 
rằng, đây là vụ đầu tư thích đáng 
bởi tên tuổi, tài năng của Katy Perry 
đủ sức đối đầu với những ngôi sao 
trên hàng ghế đỏ quyền lực từ The 
Voice - đối thủ trực tiếp và rất mạnh 
của American Idol. 

Kể từ khi bắt đầu nổi tiếng rầm rộ 
vào năm 2008, Katy Perry luôn duy trì 
được phong độ ổn định với những 
album dẫn đầu các bảng xếp hạng 
và một loạt ca khúc băng băng vượt 
mốc 1 tỉ lượt xem trên youtube. Katy 
Perry còn có con đường vươn tới 
đỉnh cao rất phù hợp để truyền cảm 
hứng cho những thí sinh American 
Idol. Không nhất thiết phải có chất 
giọng được ví von như họa mi hay 
chạm tới các nốt cao chót vót, cũng 
không phải gồng gánh quá nhiều tư 
tưởng, triết lí để làm một cuộc cách 
mạng trong âm nhạc, với Katy Perry, 
để thành công phải độc đáo, phải 
có cá tính rõ ràng. nhạc của Katy 
Perry dễ khiến người nghe háo hức, 
vui vẻ bởi tràn ngập màu sắc, sự 

hài hước với ý tưởng khác lạ. Đi đến 
cùng chất riêng của mình, Katy Perry 
liên tục biến đổi. trong một cuộc trải 
lòng trên báo giới, Katy Perry đã chia 
sẻ về thời niên thiếu khó khăn của 
mình. cô không bị bắt nạt ở trường 
hay sống cảnh nghèo khổ nhưng lại 
bị tù túng trong không gian 
âm nhạc chật hẹp, 
trong sự giáo dục 
nghiêm khắc 
của gia đình. 
Hát nhạc nhà 
thờ là không 
đủ với tâm 
hồn đầy khát 
khao khám 
phá của cô 
bé mang tên 
thật là Katheryn 
Elizabeth Hudson. 
chỉ khi tìm được đúng 
chỗ đứng của mình 
trong âm nhạc cô 
mới có cảm giác 
tự do để từ đó dần trở thành một 
trong những nghệ sĩ có lượng tiêu 
thụ album nhiều nhất mọi thời đại 
cùng cái tên mới Katy Perry. những 
cuộc thi ca nhạc truyền hình như 
American Idol phải chăng cũng ước 
mơ tìm được những Katy Perry mới - 
hình mẫu nghệ sĩ giải trí đầy sức hút 
thay vì các thần tượng không tì vết 
nhưng lại nhạt nhòa, loay hoay về 
định hướng phát triển. 

Nguy cơ tiềm ẩN
American Idol từng có kỉ niệm 

buồn với Mariah carey vì trả hớ 
diva này khoản catse 18 triệu uSD. 
Khi con số được đẩy lên tới 25 triệu 
uSD cho Katy Perry, một thực tế rõ 
ràng là khoản ngân sách dành cho 
toàn bộ sô truyền hình này đang bị 
nghiêng về… túi riêng của nữ giám 
khảo. nguồn tin bên lề tiết lộ, người 
dẫn chương trình thương hiệu của 
American Idol - ryan Seacrest - 
không vui khi sự chênh lệch catse trở 
nên quá lớn. Hãng aBc đã dày công 
thuyết phục để ryan thu xếp lịch làm 
việc vốn đã kín đặc của mình để 
tiếp tục đồng hành với chương trình. 
Đằng sau cái gật đầu là hợp đồng 
rất có giá trị. tuy nhiên, con số dành 

cho ryan đặt bên catse cho Katy 
Perry vẫn như một trời một vực.

những người thực hiện phiên 
bản tái sinh cho American Idol 
khẳng định, họ không có kế hoạch 
vung tiền qua cửa sổ. Mọi thứ phải 
nhắm tới sự cân đối, phù hợp về tài 

chính trong tương quan với các 
chương trình cùng thể 

loại. như vậy, nếu Katy 
Perry xứng đáng với 

khoản catse hậu 
hĩnh trên thì nhiều 
khả năng những 
giám khảo đồng 
hành cùng cô 
trong cuộc tìm 
kiếm thần tượng 

sẽ phải vui vẻ với 
số tiền ít hơn nhiều. 

trong một cuộc trả 
lời phỏng vấn mới đây, 

nữ ca sĩ nổi tiếng 
kiêm giám khảo của 
The Voice - gwen 

Stefani đã nửa đùa nửa thật khi 
nói về việc ngồi cùng bàn với Katy 
Perry - rằng cô e chương trình đã 
dốc hết tiền cho nữ đồng nghiệp 
nên chẳng còn gì cho những người 
khác. Quả như vậy, thay vì tìm một 
giám khảo ngang ngửa hay những 
cái tên đang hot, American Idol 
đã mời về ngôi sao cựu trào Lionel 
richie và ca sĩ nhạc đồng quê Luke 
Bryan. nếu như Lionel richie - chủ 
nhân của ca khúc huyền thoại 
Hello là người được Katy Perry và 
đông đảo người hâm mộ mong đợi 
thì Luke Bryan dù là cái tên sáng 
giá nhưng chưa hẳn đủ sức mạnh 
thu hút khán giả quốc tế. trong 
lần đầu tiên bộ ba quyền lực xuất 
hiện ở chương trình Good Morning 
America, ấn tượng về giám khảo 
Luke cũng tương đối nhạt nhòa. 

Dự kiến American Idol sẽ trở lại 
vào khung giờ Vàng tối chủ nhật 
hàng tuần bắt đầu từ tháng 3 năm 
2018. Đó sẽ là thời điểm thích hợp để 
đánh giá chính xác hơn về vai trò 
của Katy Perry cũng như triển vọng 
thành công của cuộc thi tìm kiếm tài 
năng ca hát này.

Bảo cHÂu 
(Theo theguardian, pagesix...)

Katy Perry dẫn chương trình tại 
lễ trao giải MTV (ảnh: people)
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sao: Phim & Đời 

JeNNifer aNiStoN: trở lại 
“mái Nhà xưa”

Khi series phim Friends (những người 
bạn) khép lại năm 2004, khán giả 
không ngừng hỏi bao giờ dàn diễn 
viên tái hợp, bao giờ phim được “sống 
lại” theo đúng trào lưu đang sôi động 
của làng truyền hình Mỹ. Jennifer  
aniston - ngôi sao nổi bật nhất của 
Friends - cũng đã chuyển hướng 
sang đóng phim điện ảnh từ hơn 10 
năm nay. Vậy mà ,nhắc đến Jennifer 
aniston, khán giả vẫn nhớ tới hình ảnh 
nàng rachel cùng kiểu tóc khiến các 
cô gái phát cuồng. Jen chấp nhận đó 
là dấu ấn cô khó lòng vượt qua.

Một người bạn thân thiết của Jen - 
reese Witherspoon thì nghĩ khác. Với 

kinh nghiệm từ chính sự trở lại ngoạn 
mục của mình cùng bộ phim ngắn tập 
ấn tượng nhất năm 2017 - Big Little Lies 
(những lời nói dối nhỏ to), reese nhận 
thấy các vai diễn hay trên truyền hình có 
thể mang tới ảnh hưởng không hề thua 
kém phim điện ảnh. cô đã thuyết phục 
Jen tham gia một series phim mới với 
nội dung về giới báo chí, truyền thông ở 
new york. Hiện chưa có tên chính thức 
cũng như kênh truyền hình sẽ phát sóng 
bộ phim trong năm 2018 nhưng cái tên 
Jennifer aniston hẳn sẽ tạo nên một 
cuộc đua giành bản quyền. Jen cho 
biết, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc trở 
lại “mái nhà xưa” và bây giờ là thời điểm 
thích hợp. 

Một số khán giả rất kì vọng vào 
Jennifer aniston, số khác cho rằng biểu 
tượng quyến rũ một thời của truyền hình 
này cần hết sức nỗ lực mới có thể tiếp 
tục ở lại ở đỉnh cao. Bài học thất bại 
trước đó thuộc về Katherine Heigl - ngôi 
sao màn ảnh nhỏ từng được trả catse 
cao nhất - khi tìm về màn ảnh nhỏ sau 

những “chiến binh vàng” 
đã xuất hiện

sao: Phim & Đời 

Nicole kidmaN từNg 
phát biểu: “phim truyềN 
hìNh hiệN đaNg tạo NêN 
NhữNg cơ hội rất tuyệt 

vời cho phái Nữ”. các 
đồNg Nghiệp của cô hẳN 

cũNg đồNg Suy Nghĩ và 
họ đaNg “tấN côNg” màN 
ảNh Nhỏ. Sắp tới, NhữNg 
“chiếN biNh” được moNg 
đợi Nhất Sẽ chíNh thức 

xuất hiệN.

Jennifer Aniston

Julia Robert 
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một thời gian chuyên tâm đóng phim 
điện ảnh, đã bị quay lưng vì lối diễn 
xuất không tiến bộ. 

Julia robertS: chuyểN 
hướNg SaNg truyềN hìNh

“người đàn bà đẹp” sẽ có vai 
chính truyền hình đầu tiên cùng bộ 
phim thể loại miniseries (ngắn tập) 
mang tên Today Will Be Different 
(tạm dịch: Hôm nay sẽ khác) dựa 
theo cuốn tiểu thuyết ăn khách của 
nhà văn Maria Semple. Một dạng 
vai đậm chất nữ quyền, mang theo 
những diễn biến tâm lí phức tạp, tinh 
tế vốn là sở trường với Julia roberts, 
cộng thêm sự hợp tác từ phía hãng 
HBo, Today Will Be Different sẽ sớm trở 
thành cái tên được quan tâm, chờ 
đợi trong thời gian tới. nhiều nguồn tin 
cũng khẳng định, Julia đang tiếp tục 
đàm phán để tham gia dự án phim 
truyền hình thứ hai với tên gọi ban 
đầu Homecoming (Về nhà).

Việc đẩy mạnh hoạt động trên 
màn ảnh nhỏ của Julia robert là một 
bất ngờ bởi nhiều năm qua nữ diễn 
viên tỏ ra ít mặn mà với hoạt động 
nghệ thuật. Sau khi đã giành rất nhiều 
vinh quang trong sự nghiệp, Julia 
lui dần về chăm sóc gia đình. có lẽ 

những nỗ lực làm việc không mệt mỏi 
của đồng nghiệp như nicole Kidman 
hay sự bứt phá ở tuổi xế chiều của 
nhiều đàn chị khi chuyển hướng sang 
truyền hình đã khiến Julia phải nghĩ lại. 

emma StoNe & dự áN 
“NóNg”

thông tin Emma Stone nhận catse 
rất cao để tham gia bộ phim truyền 
hình Maniac (tạm dịch: Kẻ điên) do 
netflix đầu tư sản xuất đã có từ hơn 
một năm trước nhưng với cuộc lên 
ngôi ngoạn mục ở oscar của Emma 
Stone cùng bộ phim La La Land, dự 
án phim này trở nên “nóng” hơn bao 
giờ hết. Bởi Maniac giờ đây đang sở 
hữu trong tay nữ diễn viên được săn 
đón nhất Hollywood. 

Được làm lại từ phim truyền 
hình của nauy, Maniac thuộc thể 
loại hài đen về thế giới viễn tưởng 
của hai nhân vật chính do Emma 
Stone và nam diễn viên hài Jonah 
Hill đảm nhận. Do lịch làm việc bận 
rộn, phải đến giữa tháng 8 này, 
Emma Stone mới chính thức quay 
phim Maniac với sự tham gia của 
đạo diễn cary Fukunaga - người 
từng làm nên hiện tượng cùng 
series phim True Detective (thám tử 
đích thực).

iSabella huppert: tái 
hợp cùNg NhữNg têN 

tuổi lẫy lừNg
“Bảo vật của nước Pháp” 

isabella Huppert có một gia tài vai 

diễn đồ sộ với hơn 100 vai lớn nhỏ 
cùng bộ sưu tập giải thưởng danh 
tiếng. Vai diễn trong bộ phim Elle 
(nàng) vừa qua (đoạt giải Quả cầu 
vàng và nhận đề cử oscar) là điểm 
sáng nổi bật khiến lối diễn xuất sắc 
lạnh của isabelle Huppert vừa chinh 
phục vừa ám ảnh người xem. tới 
đây, isabelle sẽ tham gia series phim 
mới mang tên The Romanoffs (nhà 
romanoffs) - tác phẩm truyền hình 
bằng tiếng anh dài hơi đầu tiên trong 
sự nghiệp của nữ diễn viên kì cựu. 
Đây cũng là dự án rất đáng chú ý 
khi ghi dấu sự tái hợp những tên tuổi 
lừng lẫy từng làm nên một series phim 
Mad Man (gã khùng) thống trị giải 
thưởng Emmy nhiều năm liền. Phim 

xoay quanh những câu chuyện về 
nhà romanoff - vương triều cuối cùng 
của nước nga phong kiến nhưng 
theo một góc nhìn hoàn toàn mới, với 
những nhân vật được coi là hậu duệ 
của một đế chế vàng son trong quá 
khứ. The Romanoffs được hãng truyền 
hình trực tuyến amazon đặt rất nhiều 
tâm huyết, quyết tâm mời cho bằng 
được những ngôi sao thực lực về diễn 
xuất trong đó có isabelle Huppert. Ở 
độ tuổi ngoài 60, vóc dáng và lối diễn 
xuất của nữ diễn viên người Pháp 
mang đến ấn tượng rằng bà sẽ là 
đối thủ nặng kí với một tên tuổi khác 
đang được trọng vọng ở màn ảnh 
nhỏ - Jessica Lange.

Bảo cHÂu (Tổng hợp)
Emma Stone

Isabella Huppert
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claire foy
nữ diễn viên chính của series phim 

truyền hình The Crown (Vương miện 
hoàng gia) vốn có một ngoại hình 
đậm chất cổ điển. Bản thân claire 
cũng rất có duyên với những vai 
diễn nổi tiếng trong lịch sử văn học 
nước anh như Lady Macbeth hay nữ 
hoàng anne… Bộ phim điện ảnh mới 
ra mắt mang tên Breathe (Trong từng 
nhịp thở) mà claire Foy thủ vai chính 
đã lấy nước mắt khán giả khắp thế 
giới với câu chuyện tình buồn đẫm 

nhưng cũng ngập tràn ánh sáng, hi 
vọng của tình yêu và nghị lực. trong 
bối cảnh những năm 50 của thế kỉ 20, 
claire Foy được đánh giá có vai diễn 
rực rỡ cả về ngoại hình và tài năng - 
một ứng cử viên sáng giá cho oscar 
sắp tới. 

rất bất ngờ khi đang thẳng băng 
trên đường công danh với những vai 
diễn sở trường, nữ diễn viên trẻ đến từ 
nước anh lại có quyết định táo bạo 
khi nhận lời tham gia phần phim tiếp 
theo của The Girl with the Dragon 

Tattoo (Cô gái có hình xăm rồng). Vai 
chính Lisbeth Salander từng được hai 
ngôi sao trước đó thể hiện rất xuất 
sắc sự gai góc, bất cần cũng như 
tạo hình vô cùng đặc biệt với mái tóc 
không giống ai, hình xăm, khuyên tai, 
khuyên mũi. Đây cũng là một tuýp 
nhân vật khó thể hiện khi hội tụ cả 
sự nổi loạn, ẩn ức quá khứ, tố chất 
thiên tài… có thể nói, không chỉ hãng 
sản xuất đánh liều khi quyết định mời 
claire Foy cho dự án với tham vọng 
khởi động lại cả loạt phim xứng tầm 
với bộ tiểu thuyết đồ sộ nguyên tác 
mà chính nữ diễn viên đang lên cũng 
tự đặt mình vào thử thách quá lớn. 
Vai diễn chắc chắn đòi hỏi sự đầu tư 
công sức để hóa thân khi mà claire 
Foy không có điểm chung nào với 
nhân vật. Không những thế, thời gian 
sắp tới claire Foy cũng “mắc kẹt” với 
nhiều lịch làm phim, đáng chú ý có 
First Man - bộ phim tiểu sử về người 
đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng - do 
đạo diễn nổi tiếng Damien chazelle 
(phim La La Land) thực hiện.

alicia vikaNder
“cô gái Đan Mạch” alicia 

Vikander có vóc dáng mong manh, 
đôi mắt buồn và gương mặt dịu 
dàng phù hợp với vai những người 
vợ, những tiểu thư đa sầu, đa cảm. 
nhưng thực tế ẩn sau vẻ ngoài ấy 

thử thách bất ngờ
tự làm khó mìNh với NhữNg vai diễN mới khác hoàN 
toàN với hìNh ảNh, phoNg cách thườNg thấy, liệu 

các Sao hollywood có quá mạo hiểm.

Tạo hình nhân vật Lisbeth Salander của Claire Foy 
(ảnh - latimes)

Claire Foy 

sao: Phim & Đời 
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là một hình mẫu diễn viên dám vượt 
qua những giới hạn của bản thân. 
Không muốn đóng khung với các vai 
thuộc dòng phim nghệ thuật, alicia 
lần đầu thử sức với thể loại phiêu lưu 
hành động mang chất giải trí. Đáng 
nói là cô lại trở thành Lara croft trong 
phiên bản làm lại của phim Tom 
Raider (Kẻ trộm mộ) vốn đã gắn liền 
với hình ảnh gợi cảm, dữ dội của 
angelina Jolie.

Để thuyết phục khán giả ở khả 
năng hóa thân thành đả nữ, alicia 
Vikander đã trải qua quá trình tập 
luyện khắc nghiệt để có được vóc 
dáng khỏe khoắn, săn chắc. Sau một 
thời gian bền bỉ, nữ diễn viên gây 
ngạc nhiên khi có được cơ bụng 6 
múi, cô thể hiện các pha hành động 
rất mạnh mẽ, dứt khoát với sự kết hợp 
nhuần nhuyễn của những bộ môn 
võ thuật, đối kháng đẹp mắt. nhiều 
ý kiến còn nhận định, tạo hình của 
alicia Vikader gần gũi với phiên bản 
game mà phim chuyển thể hơn cả 
angelina Jolie. tuy nhiên, sự quyến rũ 
của nhân vật vẫn là điều chưa được 
thể hiện rõ ràng.

theo đánh giá, Tom Raider là một 
trong những bộ phim được mong 
chờ nhất dịp đầu năm 2018 cho dù 
poster phim bị xem như “thảm họa” 
với cách chỉnh sửa ảnh thiếu cẩn 
trọng khiến alicia Vikander trở nên 
khá kì quặc.

emilia clarke
nữ diễn viên đảm nhận vai Mẹ 

rồng của series phim Game of 
Thrones (trò chơi vương quyền) có 
thân hình mũm mĩm so với chuẩn 
mực chung của Hollywood. Khả năng 
biểu cảm của Emilia clarke cũng 
tương đối hạn chế khi trên gương mặt 
xinh đẹp của cô lúc nào cũng thường 

trực một vẻ ngây thơ, trong trẻo với 
nụ cười bừng sáng. Vì vậy, thật ngạc 
nhiên là người đẹp đến từ nước anh 
lại được các nhà làm phim yêu thích 
chọn lựa cho các phim hành động 
viễn tưởng. Màn trình diễn đáng thất 
vọng với phim Terminator Genisys (Kẻ 
hủy diệt: Thời đại Genisys) không ngăn 
cản được Emilia clarke vào vai chính 
trong dự án phim riêng về thời trẻ của 
Han Solo - nhân vật được yêu thích và 

có tính biểu tượng trong loạt phim Star 
Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Khác với phim hành động thông 
thường, nhân vật trong thế giới Star 
Wars không đặt nặng cơ bắp hay vóc 
dáng như khán giả quen thấy mà rất 
cần khí chất, phong thái của những 
chiến binh đích thực. Đây có thể sẽ 
là một hạn chế không nhỏ với Emilia 
clarke - người nổi lên nhờ hiệu ứng 
Game of Thrones hơn là bằng thực 
lực. ngoại hình thấp, đậm, nữ tính 
cũng đặt ra yêu cầu cho người đẹp 
phải lột xác. trước những băn khoăn 
từ phía khán giả đối với Emilia clarke, 
đạo diễn ron Howard đã lên tiếng 

khẳng định, ông 
hoàn toàn hài lòng 
với cách thể hiện 
mạnh mẽ, thú vị từ 
phía nữ diễn viên. So 
với nhiều năm liền 

đồng hành cùng nhân vật Mẹ rồng, 
giờ đây chuyến phiêu lưu của Emilia 
clarke mới thực sự bắt đầu, để chứng 
tỏ năng lực và cho thấy cô không 
phải là “ngôi sao một vai” như những 
gì khán giả mặc định. Phim về Han 
Solo chưa có tên gọi chính thức và dự 
kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2018 với 
tham vọng mở rộng vũ trụ điện ảnh 
xung quanh hệ thống nhân vật hùng 
hậu của Star Wars.

tuấn PHong

Alicia Vikander

Alicia Vikander trong vai Lara Croft 
(ảnh - pinterest)

Emilia Clarke 

Emilia Clarke trong phim Kẻ hủy diệt

Pay TV
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Phỏng Vấn Độc quyền

  Điều gì đã khiến ông nhận lời 
đảm nhận cương vị đạo diễn của 
Thor: ragnarok?

tôi đã luôn ngưỡng mộ nền văn 
minh asgard trong suốt nhiều năm. 
Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ mộng và 
tưởng tượng về những hành tinh 
tồn tại trong vũ trụ bao la kia, về 
dân tộc Viking và về những thần 
dân của xứ asgard. tuy nhiên, xuất 
phát điểm của tôi trong làng điện 
ảnh là khá khiêm tốn. tôi được khán 
giả biết tới chủ yếu thông qua các 
phim độc lập hay những bộ phim có 

nguồn kinh phí hạn hẹp. Điện 
ảnh không ngừng phát triển và tôi 
cũng muốn có được các cơ hội để 
nâng cấp bản thân. Đó là lí do tôi 
đang đứng ở vị trí này. 

  Ông đã sử dụng một cách 
thức khác biệt để tiếp cận bộ phim 
này đúng không?

trong thần thoại Bắc Âu, 
“ragnarok” có nghĩa là hoàng 
hôn của các vị thần hay ngày tận 
thế. nhưng trong suy nghĩ của tôi, 
“ragnarok” chính là sự tái sinh. nó 
đánh dấu sự khởi đầu của một chu 

kì mới, một 
cuộc sống mới cho 
thế giới loài người hoặc toàn bộ vũ 
trụ. nó là sự chấm dứt của cái cũ, tạo 
điều kiện để cái mới được sinh sôi. Vì 
vậy, phương pháp tiếp cận của tôi với 
Thor: Ragnarok sẽ khác biệt hoàn toàn 
so với những gì mà các đạo diễn đã 
từng làm với hai tập phim trước. 

Một trong số những lí do khiến tôi 
hào hứng với dự án này chính là việc 
các nhà làm phim ở Marvel đã nói 
với tôi rằng, họ thực sự muốn mang 

khôNg chỉ maNg đếN cho thor: ragNarok Sự hài hước 
vốN đã trở thàNh thươNg hiệu, đạo diễN Người New 
ZealaNd - taikawaititi còN muốN Người xem hiểu và 
đồNg cảm hơN với NhữNg gì mà các NhâN vật phải 
trải qua. ôNg cũNg tiN rằNg, kháN giả Sẽ muốN được 
trở thàNh một phầN troNg hàNh trìNh đó.

 Đạo diễn taika Waititi 

tôi có cơ hội 
“NâNg cấp” bảN thâN

ĐD Taika Waititi chỉ đạo diễn xuất
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lại một sắc thái mới, sức sống mới cho 
loạt phim. Họ muốn giới thiệu thor với 
khán giả ở một góc độ khác, trong 
một hành trình khác. Và lần này họ 
đưa thần Sấm trở về với vũ trụ. Họ 
muốn người xem sẽ được đồng hành 
với anh ấy trong hành trình mới để 
hiểu thêm về tâm tư, tình cảm của vị 
thần quyền năng này.

  Trong Thor: ragnarok sẽ xuất 
hiện thêm những nhân vật mới. Các 
nhân vật đó có gì đặc biệt?

nhân vật đầu tiên tôi muốn đề 
cập là Hela. Hela là nữ ác nhân 
đầu tiên trong thế giới điện ảnh của 
Marvel. Hela xoá bỏ hoàn toàn những 
quan điểm đã trở thành mặc định 
của khán giả về một nhân vật phản 
diện trong một bộ phim. Với một thế 
giới nội tâm phức tạp, Hela là một 
nhân vật phản diện độc đáo hơn 
hẳn những ác nhân mà khán giả 
từng thấy ở những bộ phim cùng 
thể loại. Hela không chỉ mong muốn 
thống trị thế giới mà còn muốn được 
thừa nhận. thứ hai là, Valkyrie - một 
trong số những nhân vật được yêu 
thích của bộ truyện tranh. Đó là 
người phụ nữ mạnh mẽ và là một 
chiến binh ngoan cường. theo truyền 
thống, gia tộc của Valkyrie sẽ tới 
chiến trường để thu nhặt xác của 
những chiến binh đã ngã xuống. Ý 
tưởng đưa Valkyrie tham gia Thor: 
Ragnarok chắc chắn sẽ làm nức lòng 
người hâm mộ, vì họ đã chờ đợi sự 
kiện này từ lâu lắm rồi.

  Vậy tình cảm anh em giữa 
Thor và Loki sẽ chuyển biến như thế 
nào trong Thor: ragnarok?

Mối quan hệ giữa hai anh em 
này vẫn như những gì mà khán giả 
đã từng biết. Họ thường xuyên tranh 

cãi và rơi vào thế đối đầu. nhưng 
tôi cho rằng, ở dưới lớp vỏ bọc 
bất hoà đó chính là tình cảm và sự 
quan tâm mà họ dành cho nhau. 
Khi nghĩ về mối quan hệ giữa những 
người trong gia đình với nhau, bạn 
sẽ nhận thấy đôi khi họ cũng có 
những sự bất hoà. tuy nhiên, trong 
bộ phim này, khán giả cũng sẽ được 
thấy những tiến triển trong mối quan 
hệ giữa thor và Loki khi mà họ bắt 
đầu tin tưởng nhau nhiều hơn.

Khán giả cũng sẽ thấy thor bị cầm 
tù ở một hành tinh xa lạ. chưa bao 
giờ thần Sấm bị rơi vào tình trạng như 
vậy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi 
khai thác thế giới nội tâm của nhân 
vật mà hình ảnh gắn liền với cây búa 
thần quyền năng.

  Theo ông, điều gì đã khiến 
siêu anh hùng Thor chiếm được 
cảm tình của đông đảo khán giả 
tới như vậy?

Hãy nhìn thẳng vào vấn đề nhé. 
anh ấy rất đẹp trai và sở hữu một cơ 
thể cường tráng phải không? nhưng 
đó không phải là tất cả. thor là hiện 
thân của cái thiện. anh ấy có những 
nguyên tắc đạo đức chuẩn mực và 
luôn biết mình phải làm gì. tự tin và 
liều lĩnh, vẫn là một thor với những 
nét tính cách khiến chúng ta dành 
nhiều tình cảm cho nhân vật này. 
nhưng với Thor: Ragnarok, chúng tôi 
cũng sẽ mang lại cho người xem cơ 
hội được hiểu thêm về thế giới nội 
tâm của thor.

  Với dự án lớn như vậy, ông 
làm thế nào để gắn kết tất cả các 
thành viên của đoàn làm phim?

Đây là dự án khó khăn nhất mà tôi 
từng thực hiện trong sự nghiệp của 
mình. nhưng tôi không bao giờ muốn 
mọi người tới trường quay mỗi ngày 
với tâm trạng: “ôi chúa ơi, mình lại 
phải làm việc”. Mỗi người đứng trên 
phim trường đều có một vai trò quan 
trọng nào đó trong quá trình sản 
xuất một bộ phim. Vì thế, tôi luôn tìm 
cách để mọi người cảm thấy thêm 
yêu công việc mà mình đang làm và 
thêm tự hào về những gì mà chúng 
tôi đã đạt được. nhờ thế, những ngày 
tháng miệt mài trên trường quay sẽ 
trở thành một trải nghiệm đáng nhớ 
đối với họ.

  Việc giới thiệu về văn hoá 
truyền thống tới khán giả của Thor: 
ragnarok có ý nghĩa như thế nào 
đối với ông?

tôi tới từ một đất nước nơi mà 
những người dân của bộ tộc Maori 
bản xứ đã phải tranh đấu rất nhiều 
để giành quyền lợi cũng như sự công 
nhận về chủ quyền đất đai, văn hoá. 
Vì vậy, đối với tôi, việc lồng ghép 
những nét văn hoá đặc trưng của bộ 
tộc quê hương vào bộ phim này là 
một điều hoàn toàn bình thường. Mỗi 
khi làm phim ở new Zealand, chúng 
tôi bắt đầu bằng một buổi lễ theo 
đúng truyền thống của người Maori. 
tôi luôn cho rằng, khi đặt chân tới 
một vùng đất nào đó, bạn cần phải 
cảm thấy mình được chào đón trước 
khi bắt tay thực hiện những dự định 
của mình. tôi nghĩ sự chào đón của 
người Maori đã có tác động rất lớn 
trong việc giúp cho các thành viên 
luôn cảm thấy thoải mái và  
tràn đầy năng lượng khi đứng trên 
phim trường. 

nguyên trang (Theo Mavel)

cJ cgV ViEtnaM dành tặng độc 
giả tạp chí truyền hình 5 vé xem 

phim Thor: Ragnarok. Hãy gửi thư về: 
tòa soạn tạp chí truyền hình,  

43 nguyễn chí thanh, Hà nội để  
có cơ hội thưởng thức bộ phim  

bom tấn này.
Hình ảnh trong phim
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cúc họa mi là têN gọi của bSt 
xuâN hè 2018 troNg tuầN lễ 
thời traNg 2018. Ntk phươNg 
thaNh đã chọN một loài hoa 
để tạo NguồN cảm hứNg về hà 
Nội, với NhữNg cáNh hoa cúc 
trắNg mỏNg maNh, tiNh tế, 

đẹp Như thủ đô lãNg mạN mà 
Sâu lắNg.

Cúc họa mi
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Cúc họa mi là loài hoa tưởng 
chừng mong manh nhưng rất 
mạnh mẽ. thông qua bộ sưu 
tập này, ntK Phương thanh 

muốn gửi gắm thông điệp, tính cách 
mạnh mẽ sẽ khiến những cô gái hiện 
đại, xinh đẹp, hấp dẫn hơn rất nhiều. 

Bộ thiết kế theo xu hướng bay 
bổng, nhưng năm nay với chất liệu 

thiên nhiên, nhà thiết kế đã kết hợp 
4 loại lụa và tơ tằm Việt nam để làm 
nên sản phẩm của mình, sử dụng kĩ 
thuật cắt 3D và thêu đắp nổi hoa cúc 
trắng trên nền lụa mỏng manh mang 
lại vẻ đẹp nữ tính...

anH tHư 
Fashion: PHương tHanH 

Photo: Hải Hưng
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graZ là thàNh phố lớN thứ 
hai của áo, Sau vieNNa. 

khôNg chỉ Sở hữu NhữNg 
thiết kế tuyệt vời troNg 
kiếN trúc, Nơi đây còN là 

điểm lưu giữ văN hóa hàNg 
đầu châu âu. du khách đếN 
graZ khôNg chỉ bởi vẻ đẹp 
của NhữNg khu phố cổ mà 

còN bởi Sự kết hợp hài hòa 
giữa các côNg trìNh kiếN 

trúc maNg Nhiều phoNg 
cách khác Nhau.

được xem là hiện thân của 
nền kiến trúc Phục hưng 
rực rỡ, thành phố graz với 
những tuyệt tác nghệ 

thuật trong kiến trúc là một trong 
những điểm đến được ưa thích của 
du khách khi đến Áo. tuy không thơ 
mộng bằng Salzburg - quê hương 
nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart 
nhưng graz với khu trung tâm lịch sử 
Scholoss Eggenberg chính là một 
trong số 15 thành phố được unESSco 
công nhận là thành phố đẹp nhất, 
có sự kết hợp hài hòa các phong 
cách kiến trúc và các trường phái 

nghệ thuật từ thời trung cổ. Điều 
đáng nói là phong cách kiến trúc ở 
đây đa dạng chứ không chỉ thuộc 
một phong cách hay thời kì nhất định 
nào đó vì từ khi thành phố xinh đẹp 
này được thành lập, mỗi giai đoạn 
đều được đánh dấu bằng các công 
trình tiêu biểu. chúng đều là kiệt tác 
kiến trúc và góp phần tạo nên bộ 
mặt của thành phố cũng như phản 
ánh lịch sử hình thành và phát triển 
phong phú của graz. chính bởi sự 
độc đáo đó, năm 2003, graz đã 
được bình chọn là thủ đô văn hóa 
châu Âu. Đến năm 2009, thành phố 
tiếp tục được bầu chọn là thành phố 
có thiết kế tỏa sáng.

nằm ở phía Đông nam của dãy 
núi alps chịu ảnh hưởng của khí hậu 

Địa trung Hải nên graz có nhiều giờ 
nắng và ít bị mưa gió. tại graz, chúng 
tôi dừng chân tại khách sạn B&B (Bed 
& Breakfast). Điểm thú vị của khách 
sạn này là sau 17h sẽ không có người 
trực cũng như phục vụ. nếu bạn đã 
đặt phòng trực tuyến, sau khi thanh 
toán tiền (cũng trực tuyến) sẽ được 
cấp một mã số để mở cửa chính, sau 
đó tự check in bởi một cái máy đặt 
ở ngay phòng đón tiếp. nhập mã số 
vào, máy sẽ nhả ra cho khách một 
thẻ từ - đó chính là chìa khóa phòng. 
có thẻ từ rồi, khách cứ thế tự lên 
phòng mình. Khi trả phòng cũng vậy. 
Hoàn toàn không có ai kiểm tra mà 
du khách tự trả thẻ vào hộp quy định.

Khác với vẻ hiện đại của nhiều 
thành phố châu Âu, bước chân vào 
khu phố cổ graz, du khách sẽ bị ấn 
tượng bởi các tòa nhà từ thời trung 
cổ mang phong cách Phục hưng. 
trung tâm là Quảng trường chính 
Hauptplatz vô cùng rộng lớn với tòa 
thị chính rathaus tuyệt đẹp. nếu vào 
các kì nghỉ lễ, đặc biệt là giáng sinh, 
nơi đây được sẽ bao phủ bởi không 
khí lễ hội với các cửa hàng rực rỡ với 
ánh đèn lung linh. còn ngày thường, 
du khách có thể len lỏi vào các con 

graz
“thủ đô” văn hóa châu âu

Tháp đồng hồ

Tòa thị chính thành phố
Đi Là Đến
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hẻm để nhìn ngắm những chiếc cửa 
sổ với thiết kế khác nhau hoặc dành 
thời gian nhâm nhi tách cappucino 
tại những quán cafe đẹp thơ mộng. 
năm 1999, khu phố cổ này đã được 
unESco thêm vào danh sách Di sản 
thế giới do sự hài hòa đồng tồn tại 
của nhiều phong cách kiến trúc trong 
các thời kì khác nhau.

cùng với khu phố cổ, cung điện 
Eggenberg chính là công trình kiến 
trúc nổi bật thứ hai của thành phố 
graz. cung điện Eggenberg tráng lệ 

nằm phía tây của thành phố được 
thiết kế bởi chính Hoàng đế governor 
Hans ulrich von Eggenberg. cung 
điện này thể hiện sự tính toán vô cùng 
chính xác các con số kiến trúc bởi 
mỗi chi tiết đều liên quan đến thời 
gian dựa theo dương lịch. cung điện 
có tất cả 365 cửa sổ, 31 phòng ở mỗi 
tầng, 24 phòng đại lễ với 52 cửa và 
bốn góc tháp, đại diện cho thời gian 
các mùa, tuần, ngày và giờ trong 
một năm.

Dù thành phố khá nhỏ nhưng hệ 
thống tàu điện rất phát triển nên hầu 
hết người dân không sử dụng ô tô cá 
nhân. chúng tôi dành ít phút dừng 
chân ở Quảng trường Hauptplatz 
để ngắm nhìn những chiếc tàu điện 
với đủ màu sắc bắt mắt, sau đó mới 
tiếp tục đi bộ ra bờ sông để chiêm 
ngưỡng cây cầu nổi tiếng nối liền các 

hòn đảo san hô nhân tạo của thành 
phố. cây cầu bắc qua dòng sông 
Moore do kiến trúc sư Vito acconci 
đến từ new york thiết kế nhằm kỉ niệm 
sự kiện Graz 2003: Thủ đô Văn hoá 
của châu Âu. nối giữa hai nhịp của 
cây cầu là nhà hát ngoài trời và một 
quán bar thời trang có hình dáng 
giống một chú ốc biển. cây cầu 
được coi là sự kết hợp cổ điển giữa 
nghệ thuật và kiến trúc, sự giao hoà 
giữa giấc mơ và hiện thực.

trải qua nhiều biến động, song 
đến nay, thành phố graz vẫn giữ 
được khá nguyên vẹn các công 
trình kiến trúc cũng như cảnh quan 
chung có từ thời trung cổ. graz được 
các nhà nghiên cứu coi là một mô 
hình tiêu biểu của đô thị cổ ở châu 
Âu với ảnh hưởng lớn từ các dòng 
họ quý tộc thời kì trung cổ. những 
dòng họ lớn này đã góp phần xây 

dựng diện mạo thành phố cũng như 
đã mang các phong cách kiến trúc, 
nghệ thuật của nhiều nước châu 
Âu về đây. Dòng họ tồn tại lâu đời 
nhất ở thành phố graz là Habsbourg, 
trong suốt nhiều thế kỉ đã góp phần 
xây dựng văn hóa của thành phố từ 
những thú vui và cách thưởng thức 
nghệ thuật của mình.

người ta nói rằng, mỗi giai đoạn 
trong lịch sử phát triển của thành phố 
đều có những công trình tiêu biểu. Vì 
vậy, chỉ cần nhìn vào bộ mặt đô thị 
của graz, có thể phần nào hình dung 
được lịch sử của thành phố. Bởi vậy, 
chính quyền thành phố đã đưa ra 
những quy định rất chặt chẽ để bảo 
đảm sự an toàn cho các công trình 
kiến trúc để graz luôn xứng đáng với 
tên gọi thành phố có thiết kế tỏa sáng.

Bài và ảnh: yến trần

Dòng sông Moore với những 
 công trình kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ kính

Cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Moore

Bảo tàng mĩ thuật Kunsthaus ở Graz  
là một trong những công trình kiến trúc 

 độc đáo của thế giớiTác giả tại cầu Moore

Tàu điện đủ màu sắc đi trong thành phốHầu hết người dân sử dụng tàu điện chứ không đi xe cá nhân
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06g00 chương trình giải trí  

  thứ 2 chuyện khó đỡ

  thứ 3 Sao thế giới

  thứ 4 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  thứ 5 Sao và sự kiện

  thứ 6 chuyện khó đỡ

  thứ 7 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  chủ nhật Sao và sự kiện

6g30 chương trình giải trí  

  thứ 3 Sao và sự kiện

  thứ 4 Sao thế giới

  thứ 5 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  thứ 6 Sao và sự kiện

  thứ 7 Sao thế giới

07g00 Phim truyện  

  thứ 2 - chủ nhật  Báu vật của con - HQ

  từ ngày 8/11 Hồng hải đường - tQ

  từ ngày 22/11 Điều ước cho em - HQ

09g00 chương trình giải trí  

  thứ 2 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  thứ 3 gương mặt phu thê

  thứ 4 chuyện khó đỡ

  thứ 5 Sao thế giới

  thứ 6 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  thứ 7 Sao và sự kiện

  chủ nhật chuyện khó đỡ

09g30 chương trình giải trí  

  thứ 2 Sao thế giới

  thứ 5 Sao thế giới

  thứ 6 Sao và sự kiện

10g00 Phim truyện  

  thứ 2 - t6 Hạnh phúc là nhà - HQ

  chương trình giải trí  

  thứ 7 chuyện khó đỡ

  chủ nhật Hát câu chuyện tình

11g00 Phim truyện  

  thứ 2 - chủ nhật  người vợ dũng cảm - HQ

  chương trình giải trí  

  thứ 7 Sao thế giới

  chủ nhật Khám phá Malaysia cùng Martin yan

11g30 chương trình giải trí  

  thứ 7 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  chủ nhật Sao và sự kiện

12g00 Phim truyện  

  thứ 2 - chủ nhật  Mây họa ánh trăng - HQ

  từ ngày 28/11 Mặt trái của công lý - HQ

13g00  Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 5 thiên đường tội lỗi - tL

  chương trình giải trí  

  thứ 6 Khám phá Malaysia cùng Martin yan

  thứ 7 chuyện khó đỡ

  chủ nhật chuyện khó đỡ

13g30 chương trình giải trí  

  thứ 6 Sao và sự kiện

14g00 Phim truyện  

  thứ 2 - chủ nhật  Đổi mặt - Philippines

  từ ngày 20/11 Mãi mãi bên em - Philippines

15g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 Hạnh phúc là nhà - HQ

  chương trình giải trí  

  thứ 7  Sao và sự kiện

  chủ nhật Sao thế giới

15g45 chương trình giải trí  

  thứ 2 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 

  thứ 3 Sao và sự kiện

  thứ 4 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 

  thứ 5 chuyện khó đỡ

  thứ 6 Sao thế giới

  thứ 7 Hát câu chuyện tình

  chủ nhật Kỳ tài thách đấu

16g15 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 người vợ dũng cảm - HQ

  chương trình giải trí  

  thứ 7 Hát câu chuyện tình

  chủ nhật Kỳ tài thách đấu

17g00 Phim truyện  

  thứ 2 - chủ nhật Báu vật của con - HQ

  từ ngày 7/11 Hồng hải đường - tQ

  từ ngày 21/11 Điều ước cho em - HQ

18g30 chương trình giải trí  

  thứ 7 Sao và sự kiện

  chủ nhật Sao thế giới

19g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 Hạnh phúc là nhà - HQ

  chương trình giải trí  

  thứ 7 gương mặt phu thê 

  chủ nhật nhà có xinê Việt

20g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 con tim dẫn lối - tL

  từ ngày 7/11 nội chiến mẹ kế và con dâu - HQ

  chủ nhật nhà có xinê Việt (tt)

21g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 6 Phượng mưu hoàng kế - tQ

  chương trình giải trí  

  thứ 7  Hát câu chuyện tình

  chủ nhật Kỳ tài thách đấu

22g00 Phim truyện  

  thứ 2 - thứ 5 thiên đường tội lỗi - tL

  thứ 6 nhà có xinê Việt 

22g30 chương trình giải trí  

  thứ 7 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 

  chủ nhật chuyện khó đỡ

23g00 chương trình giải trí  

  thứ 2 Sao và sự kiện

  thứ 3 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 

  thứ 4 Hát câu chuyện tình

  thứ 5 chuyện khó đỡ

  thứ 7 chuyện khó đỡ

23g30 chương trình giải trí  

  thứ 6 Sao thế giới

  chủ nhật  Sao thế giới

lịch phát sóng tháng 11

Pay TV
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Với sự góp mặt của bộ đôi “vàng” Đường yên - La 
tấn, Phượng mưu hoàng kế được xem là bom tấn 

cổ trang góp phần mở ra “làn sóng nữ quyền” trên màn 
ảnh nhỏ trung Quốc. thời nam Bắc triều, bốn phương 
quần hùng tranh phong, công chúa Bắc Lương là 
Phùng tâm nhi, sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng. 
Dù phụ vương đã cúi đầu làm chư hầu nhưng vẫn 
không thoát khỏi cạm bẫy gian thần Đại ngụy, khiến 
nàng một đêm chịu cảnh nước mất nhà tan. nàng 
sống sót rồi được Lý Vị ương, nhị tiểu thư Lý gia (Bắc 
ngụy) cưu mang... cũng trong thời gian này, nàng dần 
bị cuốn vào lưới tình của cả hoàng tôn thác Bạt tuấn 
lẫn nam an Vương thác Bạt Dư của Bắc ngụy. Đối mặt 
với muôn trùng sóng gió, Vị ương liệu có thể cứu mình? 
Sất Vân gia một tay che trời có phải đền nợ máu? 
nhân duyên với thác Bạt tuấn sẽ ra sao khi thân phận 
công chúa vong quốc của nàng bại lộ... 

Phim phát sóng lúc 21h thứ Hai đến thứ Sáu  
hàng tuần. 

PHưỢng Mưu Hoàng Kế

Con tim dẫn lối là câu chuyện tình yêu trong sáng, đáng yêu cùng 
hành trình tìm bố đầy cảm động của một cô gái trẻ. Phim có 

sự góp mặt của mĩ nam nổi tiếng xứ chùa Vàng - nadech Kugimiya 
và “nàng thơ” của đạo diễn Tình người duyên ma - Mew nittha 
Jirayungyurn. Bộ phim kể về hành trình đi tìm người bố tưởng chừng 
đã chết của tiểu thư nara noona. từ lúc 5 tuổi, nara đã sống cùng 
ông ngoại triệu phú và người mẹ vô tâm. Mẹ luôn nói rằng, bố của 
nara đã chết và không hề để ý đến cuộc sống của cô bé. Để tìm bố, 
cô đến làm việc ở nông trại của anh chàng nai Singh. giữa 2 người 
thường xuyên xảy ra tranh cãi và đối đầu nhưng nai Singh lại bị cô thu 
hút. tuy nhiên, cô gái xinh đẹp này chẳng mấy để tâm đến anh, mà 
chỉ tập trung để ý đến từng cử chỉ hành động của naram - người đàn 
ông có tuổi, đang làm công tại nông trại. cho rằng noona thích yêu 
người lớn tuổi nên nai Singh rất lo lắng. Liệu có bí mật gì ẩn giấu phía 
sau thái độ kì lạ của noona?... 

Phim phát sóng lúc 20h thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. 

con tiM DẪn Lối
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Lấy mô típ khác lạ khi xây dựng chương trình truyền 
hình thực tế xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng - 

nàng dâu, bộ phim Nàng dâu lắm chiêu không chỉ tái 
hiện hành trình “sống thử với nhà chồng” đầy bi hài 
mà còn mang đến người xem góc nhìn mới mẻ trước 
tiếng lòng của những người phụ nữ khi phải đối diện với 
cuộc đời. 

Phim xoay quanh nữ ca sĩ thần tượng trẻ tuổi oh in 
young (Da Som đóng) - để lấy lại danh tiếng sau loạt 
scandal mà phải nhận lời tham gia chương trình truyền 
hình thực tế Trải nghiệm làm con dâu. in young không 
ngờ hành động này đã mở ra chuỗi ngày đầy sóng 
gió... trước loạt thử thách khó nhọc và nhất là thái độ 
ghét bỏ của “mẹ chồng”, in young toan bỏ trốn. tuy 
nhiên, cũng chính thời gian này, vô số rắc rối lẫn biến cố 
bắt đầu xảy đến với các thành viên trong “gia đình nhà 
chồng” khiến bà choon Ja lao đao. in young sẽ rút khỏi 
chương trình hay “chiến đấu” đến cùng để lấy lại danh 
tiếng cũng như trợ giúp cho “nhà chồng”? 

Phim phát sóng lúc 19h thứ Hai đến thứ Sáu  
hàng tuần.

nàng DÂu LắM cHiêu
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lịch phát sóng tháng 11
00:02 từ 1 -26/11: Vòng vây hoa hồng 

 từ 27 - 30/11: tình là dây oan

01:00 từ 1 - 20/11: Quyến rũ 

 từ 21 - 30/11: chàng rể ngoại quốc

02:00 từ 1 - 14/11: Đổi đời 

 từ 15 - 30/11: ngoại tình với vợ 

03:00 từ 1 - 14/11: Ký ức tuổi thơ 

 từ 15 - 30/11: tần nương thất

04:00 ranh giới mong manh

05:00 từ 1 - 28/11: như giọt sương ngủ muộn 

 từ 29 - 30/11: Sức nặng tình thâm

06:02 từ 1 -25/11: Vòng vây hoa hồng 

 từ 26 - 30/11: tình là dây oan

07:00 từ 1 - 19/11: Quyến rũ 

 từ 20 - 30/11: chàng rể ngoại quốc

08:00 từ 1 - 13/11: Đổi đời 

 từ 14 - 30/11: ngoại tình với vợ

08:50 góc thư giãn

09:00 từ 1 - 13/11: Ký ức tuổi thơ 

 từ 14 - 30/11: tần nương thất

10:00 ranh giới mong manh

11:00 từ 1 - 27/11: như giọt sương ngủ muộn 

 từ 28 - 30/11: Sức nặng tình thâm

12:02 từ 1 - 24/11: Vòng vây hoa hồng 

 từ 25 - 30/11: tình là dây oan

13:00 từ 1 - 18/11: Quyến rũ 

 từ 19 - 30/11: chàng rể ngoại quốc

14:00 từ 1 - 12/11: Đổi đời 

 từ 13 - 30/11: ngoại tình với vợ

15:00 từ 1 - 12/11: Ký ức tuổi thơ 

 từ 13 - 30/11: tần nương thất

16:00 ranh giới mong manh

17:00 từ 1 - 26/11: như giọt sương ngủ muộn 

 từ 27 - 30/11: Sức nặng tình thâm

18:00 từ 1 -23/11: Vòng vây hoa hồng 

 từ 24 - 30/11: tình là dây oan

19:00 từ 1 - 17/11: Quyến rũ 

 từ 18 - 30/11: chàng rể ngoại quốc

20:00 từ 1 - 4/10: Không thể gục ngã

 từ 5 - 31/10: Đổi đời

21:00 từ 1 - 11/11: Đổi đời 

 từ 12 - 30/11: ngoại tình với vợ

22:00 ranh giới mong manh

23:00 từ 1 - 25/11: như giọt sương ngủ muộn 

 từ 26 - 30/11: Sức nặng tình thâm
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 Phim Chàng rể ngoại quốc
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gia Huy là công tử đào hoa, dễ dàng say nắng những cô gái 
đẹp nhưng lại chọn thủy tiên hiền lành, dễ thương, dễ bảo 

để cưới làm vợ…
 Làm dâu trong gia đình giàu có, thủy tiên luôn bị má chồng 

là bà Điệp ức hiếp khiến cô bị sảy thai, nhiều năm vẫn không 
có con. Đúng lúc đó, cô gái trước đây bị gia Huy chối bỏ tên là 
Bảo Lan  trở về, quyết tâm giành lại cha cho con trai mình. Với 
bản tính trăng hoa nên gia Huy dễ dàng sa vào lưới tình của Bảo 
Lan. Khi thủy tiên phát hiện chồng mình ngoại tình cũng là lúc 
cô biết mình đã có thai lần thứ hai. trong lúc tranh cãi, thủy tiên 
ngã xuống biển nhưng gia Huy không cứu vì bị Bảo Lan xúi giục. 
cả hai trở về với suy nghĩ thủy tiên đã chết, họ cưới nhau. Được 
Hải Đông cứu sống, thủy tiên phát hiện mình hư thai. Mất chồng, 
rồi một lần nữa mất luôn cả đứa con thứ hai chưa thành hình, 
uất hận tột cùng cô khát khao trả thù. Được sự trợ giúp đắc lực 
của bà thu - người đang ôm hận với ông Vũ - ba của gia Huy, 
thủy tiên từ cõi chết trở về ẩn danh dưới tên trần nhật Hạ (con 
gái đã mất của bà thu) và lên kế hoạch trả thù. Kế hoạch trả thù 

được thực hiện gần như 
hoàn hảo, nhưng nó lại 
chẳng hề đem lại cho 
thủy tiên hạnh phúc. tất 
cả trở nên vô nghĩa, nhất 
là khi Bảo Lan đang phải 
đối diện với “án tử” của 
bệnh tật. 

Phim phát sóng lúc 
20h hàng ngày từ 12/11.  

ngoại tÌnH VỚi VỢ

hương tần, cô gái miệt vườn, đẹp, ngây thơ nhiều 
khát vọng. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến cô trở thành 

vũ nữ ở vũ trường nữ Hoàng. tại đây, cô gặp đại gia 
trần Đại, chủ nhân biệt thự Hoàng Hôn, song ông là 
người bất lực và ghen tuông. người em kết nghĩa là Lộ 
cũng thích tần. Hắn cấu kết 
với Sơn, tay bác sĩ “dỏm”, 
giả ma nhát khiến ông Đại 
chết ngoài vườn. trong một 
đêm, Sơn chuốc thuốc mê 
chiếm đoạt tần, làm cô có 
thai và tìm cách cho cô 
uống thuốc phá thai, nhưng 
thất bại vì bị Đại Đảnh con 
ông Đại trở về sau khi mãn 

hạn tù phát hiện, tần mời Đảnh ở lại biệt thự, mặc cho 
sự phản đối của Lộ. Bao ân oán được sáng tỏ khi ông 
Bình từ nước ngoài trở về tìm đứa con của mình, chính 
là trần Đảnh. ông muốn mua lại ngôi biệt thự của tần. 
ông Bình đồng ý cho Đảnh cưới tần với điều kiện cô 

phải bỏ cái thai hoặc đem cho 
con nhưng cô không đồng ý. 
ông Bình khâm phục nghị lực 
của tần nhưng muốn đưa Đảnh 
ra nước ngoài để học kinh do-
anh. Đảnh xin tần hãy tin và chờ 
anh trở về….

Phim phát sóng lúc 21h hàng 
ngày từ ngày 12/11. 

tần nương tHất

Đạt, Quân và thảo cùng lớn lên trong 
cô nhi viện. Lúc trái tim bắt đầu 

biết rung động cũng là lúc hai chàng 
trai đều đem lòng yêu thảo nhưng thảo 
dành tình yêu cho Đạt. Quân ôm mối 
tình si say đắm đến độ phẫn nộ và hành 
động điên cuồng. trong một lần đi rừng, 
anh đã giết Đạt hòng mong có được 
tình yêu từ thảo. May mắn thoát chết, 
Đạt tìm về để trả thù người bạn đã nhẫn 
tâm quên đi tình cảm bao nhiêu năm, vì 
những phút si tình khờ dại mà tước đoạt 
cả mạng sống của người khác. Lưới trời 
lồng lộng, thưa nhưng khó lọt, Quân phải 
chấp nhận đền tội cho những gì mình 
gây ra.

Phim phát sóng 18h hàng ngày từ 
ngày 24/11.  

tÌnH Là DÂy oan
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lịch phát sóng tháng 11

06g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  
 tình sâu hơn hận - Philippines
07g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 thâm cung điệp ảnh - tQ
  từ ngày 8/11  

 tình trong biển hận - tQ
08g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 Phản bội - tL
  từ ngày 16/11   

 thay tim đổi phận - tL

09g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  
 Lời nguyền những vì sao - HQ
10g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  
 thâm cung điệp ảnh - tQ
  từ ngày 7/11: tình trong biển hận - tQ
11g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 Lời hứa thiên đường - HQ
12g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 Phản bội - tL
  từ ngày 15/11  

 thay tim đổi phận - tL
13g00  Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 Lời nguyền những vì sao - HQ
14g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 người chồng hai mặt - HQ
  từ ngày 3/11   

 yêu không kiểm soát - HQ
15g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật   

 tình sâu hơn hận - Philippines
16g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 Lời nguyền những vì sao - HQ
17g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 Lời hứa thiên đường - HQ
18g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 tình sâu hơn hận - Philippines
19g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 thâm cung điệp ảnh - tQ
  từ ngày 5/11  

 tình trong biển hận - tQ
20g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 Lời hứa thiên đường - HQ

21g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 Lời nguyền những vì sao - HQ
22g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 người chồng hai mặt - HQ
  từ ngày 2/11  

 yêu không kiểm soát - HQ
23g00 Phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  

 tình sâu hơn hận - Philippines

Phim Tình sâu hơn hận

Lời hứa thiên đường
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Bố dượng tuổi 30 mang đến câu chuyện tình yêu tay 
ba đầy thú vị giữa bố dượng - con gái và thiếu gia 

nhà giàu. Bộ phim đánh dấu sự trở lại đầy mới mẻ của 
Soo ae, đồng thời cuốn hút người xem bởi cuộc đụng độ 
căng thẳng giữa Kim young Kwang và Lee Soo Hyuk. 

Hong na ri (Soo ae) là tiếp viên hàng không có ngoại 
hình cuốn hút, tính tình thẳng thắn, cương trực, mạnh mẽ, 
nghĩ gì nói đấy, không biết cách kiềm chế cảm xúc. Sau 
khi bị bạn trai phản bội, na ri (Soo ae) quyết định về nhà 
nghỉ ngơi một thời gian. tuy nhiên, cô “giật thót tim” khi 
có một người đàn ông lạ mặt tên nan gil (Kim young 
Kwang) xuất hiện trong nhà với tư cách bố dượng. tìm 
hiểu thêm bí mật ẩn sau, cô không ngờ rằng mình chính 
là mối tình đầu mà bố dượng yêu thầm từ lâu. câu 
chuyện càng trở nên rắc rối khi chàng giám đốc Duk 
Bong (Lee Soo Hyuk) tiếp cận na ri nhằm mua lại ngôi 
nhà nhưng lại dần phải lòng cô nàng cá tính này. chuyện 
tình tay ba đầy tréo ngoe giữa bố dượng - con gái - thiếu 
gia nhà giàu cũng từ đó mà bắt dầu với nhiều tình huống 
bất ngờ.  

Phim phát sóng lúc 20h00 hàng ngày. 

Bố DưỢng tuổi 30

X inh đẹp, bản lĩnh, ít ai biết rena - một đầu bếp vừa trở 
về từ Mỹ lại có quá khứ cay đắng và tủi nhục. nhờ tài 

năng, may mắn, rena ngày một thăng tiến ở chuỗi nhà 
hàng của tập đoàn tnc, nhưng rồi bị chơi xấu, phải nghỉ 
việc. rời tnc, rena trở thành Mc của một kênh truyền hình. 
cô và Min Joon - giám đốc tập đoàn tnc phải lòng nhau 
nhưng liên tục bị bà Hee ra - mẹ của Min Joon ra sức cản 
trở. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi họ cưới nhau và sống 
chung. Mối quan hệ mẹ kế - con dâu càng căng thẳng 
khi bà Hee ra biết rena có con riêng. cùng lúc này, rena 
cũng phát hiện yi Sol - cô trợ lí bên cạnh mình bấy lâu chính 
là đứa con của cô với kẻ phụ tình trong quá khứ. rena sẽ 
lựa chọn thế nào? che giấu bí mật này đến cùng hay hy 
sinh tất cả vì con gái yi Sol? Bí mật này có giúp bà Hee ra 
loại bỏ được rena khi thân thế thật sự của Jae Joon - điểm 
yếu khiến bà lo sợ cũng đang có nguy cơ bại lộ?…

Phim phát sóng lúc 20h hàng ngày từ 28/10. 

nỘi cHiến MẸ Kế  
Và con DÂu 

Huyền thoại biển xanh xoay quanh mối nhân 
duyên đậm chất huyền thoại giữa nàng tiên cá 

Shim chung và chàng trai có lí lịch phức tạp Heo 
Joon Jae. 

Khi Joon Jae, một thiên tài lừa đảo bị xã hội đen 
truy đuổi, để cứu anh, Shim chung đã nắm tay Joon 
Jae nhảy xuống biển, hiện thân thành nàng tiên cá. 
tuy đã xóa đi kí ức của Joon Jae về mình, nhưng vì 
lời hứa sẽ cùng ngắm pháo hoa, Shim chung quyết 
định bơi đến Seoul tìm anh. tại đây, dù không nhớ gì, 
nhưng xao xuyến bởi những mảnh kí ức mơ hồ, Joon 
Jae vẫn giữ Shim chung ở lại nhà mình để tìm hiểu 
xem cô gái lạ kì này là ai. Biết được bí mật rằng nhân 
ngư một khi đã lên bờ và yêu ai đó, nếu không được 
đối phương đáp lại sẽ phải đối diện với cái chết, Shim 
chung bắt đầu lên kế hoạch khiến Joon Jae thích 
mình. Về phía Joon Jae, từ khi Shim chung xuất hiện, 
anh liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. cũng từ 
đây, cả Joon Jae và Shim chung đều lần lượt nhớ ra 
tiền kiếp của mình, đau đớn phát hiện cả hai đã từng 
trải qua một đoạn tình cảm bi thương, đồng thời, lo 
sợ kiếp nạn này sẽ một lần lặp lại...

Phim phát sóng lúc 21h hàng ngày. 

Huyền tHoại BiỂn xanH
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chƯƠng tRÌnh ĐẶc sẮc tRÊn 
tRUYỀn hÌnh K+ tháng 11/ 2017

Lấy bối cảnh năm 
1997 tại Hội an 

yên bình và xinh 
đẹp, bộ phim là 
sự đan xen giữa hai 
câu chuyện của 
quá khứ và hiện tại 
về cậu học trò tên 
thư. nếu lúc còn bé, 
thư luôn tự hào mình 
là một đứa con trai 
thông minh, có thể 
dễ dàng bắt nạt và sai khiến cô bạn hàng 
xóm tiểu Li thì giờ đây, khi lớn lên, cậu luôn 
khổ sở vì bị Việt an, cô bạn học cùng lớp 
mà cậu thầm thương trộm nhớ “xỏ mũi” và 
quay như quay dế. thư cùng hội bạn còn 
thường xuyên nghĩ ra những trò dở khóc dở 
cười của thời “nhất quỉ nhì ma”…

Phát sóng 20h, ngày 24/11 trên K+1.

cô gái Đến TỪ hôm qua

tháng 
11 này, 

truyền hình 
K+ sẽ ra mắt 
những bộ 
phim độc 
quyền, ăn 
khách của 
châu Á và 
quốc tế trên 
khung giờ 
Vàng như: 
Công nghệ 
nguy hiểm 
(i.t), Sau thảm họa (aftermath), 
Xác chết bí ẩn (the body), Món 
quà ám ảnh (the gift), Bẫy cá 
mập (Bait)… nổi bật nhất số này 
phải kể đến Tam sinh tam thế 
thập lý đào hoa (once upon a 
time), tác phẩm chỉ vừa ra rạp 
đầu tháng 8/2017 tại trung Quốc. 
Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu 
thuyết ngôn tình đình đám, được 
coi là bộ phim đáng xem nhất với 
sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi, cbiz 
Dương Dương, La tấn…  

ngoài ra, các khán giả cũng 
được thưởng thức các phim: Khi 
đàn ông yêu (Man in love), Giai 
điệu quá khứ (one step), Vạn 
dặm hẹn ước (10,000 miles), Sự cố hôn nhân (Marriage blue)… 

PHiM MỚi trên K+
20h tối thứ 4, thứ 6, thứ 7 trên k+1 và k+ns

Lên sóng K+nS tháng 11 này còn có chùm phim nghệ thuật 
được giới bình phim đánh giá cao và từng đoạt các giải 

thưởng lớn của điện ảnh thế giới. Đó là những cái tên như: 
Thế giới bao la (Big Big World), Vụ án mạng ở Somme (Murder 
in Somme), Mãi mãi là bạn bè (Friends Forever), Về nhà 
(Homecoming), Bánh quy nhỏ (Little cockie)… Khác với những 
bom tấn hay phim hành động kiểu Hollywood, loạt phim này 
như một làn gió mới, khai thác mọi góc cạnh của cuộc sống, 
đem tới người xem nhiều trải nghiệm, cung bậc cảm xúc khác 
nhau về tình bạn, tình người và sẽ là những giờ phút đáng giá 
khi bạn mở tV.

Phát sóng lúc 22h thứ Hai, thứ Sáu trên K+NS.

chÙm Phim nghệ ThuẬT

Một chàng trai giàu có, chỉ có thú vui 
hưởng thụ lại gặp cô gái xinh đẹp tại 

khu nghỉ mát. Họ đã có mối tình 1 đêm, bất 
chấp việc anh chàng tỏ ra quyến luyến, 
cô nàng vẫn bỏ đi. Ba năm sau, khi anh trở 
thành một cEo thành đạt, họ vô tình gặp 
nhau lần nữa nhưng lại giả vờ như chưa 
từng quen. Với kịch bản điển hình của kịch 
Hàn nhưng bằng những nút thắt ấn tượng 
và câu chuyện tình yêu chân thực, Tình yêu 
diệu kì (My secret romance) thu hút một 
lượng khán giả hâm mộ lớn với mức rating 
ấn tượng cả trong và ngoài Hàn Quốc khi  
ra mắt. 

Phát sóng 20h từ thứ 4 đến thứ 6 trên 
K+NS.

Tình yêu Diệu kì

The Body

Tam sinh tam thế 
thập lý đào hoa
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Sự Kiện tHỂ tHao PHÁt Sóng trực tiếP 
tROng tháng 11/2017

tháng 11 này sẽ trở nên vô cùng sôi động với những 
cuộc đối đầu đỉnh cao trên sóng K+, với 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 11 sẽ bắt đầu với trận chiến giữa hai 
thành London và Manchester, khi chelsea gặp Man 
united và Man city gặp arsenal vào ngày 4/11. trận 

Derby Bắc London giữa tottenham và arsenal hay 
Liverpool - chelsea cũng là những trận đấu không 
thể bỏ qua của ngoại hạng anh tháng 11 này. trong 
khi đó, tại La Liga, trận Derby thủ đô giữa atletico và 
real sẽ là trận đấu tâm điểm nhất của tháng 11 này. 
Barcelona cũng sẽ găp phải những thử thách trước 
các đội bóng khó chơi là Sevilla và Valencia. ngoài 
ra, đội tuyển quốc gia Việt nam sẽ tiếp tục cuộc hành 
trình tiến gần hơn với tấm vé dự asian cup 2019 với 
chuyến tiếp đón afghanistan trên sân nhà.

tháng 11 cũng sẽ diễn ra những giải đấu cuối cùng 
của hệ thống atP World tour trong năm 2017, bắt đầu 
với giải atP 1000 là Paris Masters, trước khi đến với hai 
giải là atP World tour Finals - giải đấu quy tụ top 10 tay 
vợt nam xuất sắc nhất - và next gen Finals - giành cho 
các tay vợt trẻ. 

các fan của bộ môn bóng bàn chắc chắn cũng 
không thể bỏ qua hai giải đấu thuộc hệ thống ittF là 
german open và Swedish open. trong khi đó, những 
ai hâm mộ MMa sẽ hướng sự tập trung đến thành phố 
antwerp, nơi diễn ra sự kiện thứ 88 của cage Warriors.

tHỂ tHao tHÁng 11 trên K+: 
những trận đại chiến nảy lửa
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bộ phim truyền hình Chuyện 
tình làng giải trí được xem 
như cú hích đỉnh cao 

đánh dấu sự trở lại sau thời gian 
vắng bóng của tài tử Jung il Woo. 
Đây cũng có thể là tác phẩm cuối 
của anh ở giai đoạn này do kế 
hoạch nhập ngũ cùng việc chịu 
ảnh hưởng di chứng từ vụ tai nạn 
khủng khiếp. Chuyện tình làng 
giải trí đánh dấu lần đầu “đem 
chuông đi đánh xứ người” đầy 
thành công của il Woo. ngay khi 
phát sóng tại thái Lan, bộ phim 
đã gây được tiếng vang không 
chỉ trên sóng truyền hình mà lượng 
khán giả xem qua phim ứng dụng 
di động và truy cập vào trang 
web của kênh này để tìm kiếm 
thông tin tăng đột biến, gấp 3 lần 
so với thông thường.

tại Việt nam, Chuyện tình 
làng giải trí được truyền hình K+ 
mua bản quyền và sẽ lần đầu 
tiên lên sóng truyền hình vào 
20h các ngày thứ Hai, Ba hàng 
tuần kể từ 9/10/2017 trên kênh 
K+nS. Bên cạnh il Woo, phim 
còn có sự tham gia của tên 
trùm buôn lậu khét tiếng argus 
(nhân vật do David Lee thủ vai) 
trong series đình đám Hậu duệ 
Mặt trời trước đó. nữ diễn viên 
đóng cặp cùng il Woo là Mild 
Jiravechsoontornkul, sinh năm 
1994 tại thái Lan và từng xuất 
hiện trong các phim ăn khách 
như: Cô vịt xấu xí, Nụ hôn  
ngọt ngào…

bộ phim trêN được phát SóNg vào 20h các Ngày thứ 2, 3 hàNg tuầN trêN kêNh k+NS
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nhân dịp giáng sinh đang đến gần, Josh Parker 
và tracey Hughes cùng lên kế hoạch tổ chức một 

bữa tiệc thú vị. Để lấy lòng một vị khách hàng tiềm năng 
có thể giúp đỡ công ty của mình, hai anh chàng quyết 
định sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tột bậc ngay 
tại văn phòng. Bữa tiệc thú vị ra sao và liệu mọi việc có 
được suôn sẻ hay họ sẽ gặp những rắc rối nào?

Phát sóng 23h thứ Năm, ngày 2/11.

có tài chơi bóng 
chày thượng 

hạng, nhưng trong 
giai đoạn xã hội 
Mỹ không chấp 
nhận sự hiện diện 
của các ngôi sao 
da đen tham gia 
môn thể thao ưa 
thích của họ, troy 

phải kiếm sống bằng nghề dọn rác trên những con 
phố của thành phố công nghiệp vùng Đông Bắc 
Pittsburgh. những tổn thương trong quá khứ khiến troy 
Maxson luôn phải trăn trở với nhiệm vụ làm hàng rào 
che chở cho gia đình khỏi bất công xã hội. 

Phát sóng 20h15 thứ Tư, ngày 1/11.

người cha

tripp, một học 
sinh cấp 3 sở hữu 

niềm đam mê tốc 
độ mãnh liệt. Với 
khao khát được rời 
khỏi thị trấn, tripp 
quyết tâm thu thập 

những mảnh phế liệu từ bãi rác xe hơi để chế tạo 
một chiếc “Monster truck” của riêng mình và vô tình 
phát hiện một sinh vật ngoài hành tinh kì lạ. rất nhanh 
chóng, họ trở thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau 
thoát khỏi rắc rối từ những kẻ phá hoại và tham gia 
những cuộc đua xe quyết liệt nhưng không kém phần 
lí thú.

Phát sóng 21h15 thứ Tư, ngày 8/11.

Phim lấy bối 
cảnh khi người 

ngoài hành tinh 
từ từ xâm lăng trái 
đất thông qua 
bốn cuộc tấn 

công. Đợt một, chúng phá hủy toàn bộ các thiết 
bị điện tử; đợt hai, chúng mang tới những cơn sóng 
thần cao gần 800m tiêu diệt 40% dân số địa cầu; đợt 
ba là cơn đại dịch virus khiến 97% dân số còn lại thiệt 
mạng; và đợt bốn, những kẻ xâm lăng sống kí sinh 
ngay trong cơ thể con người. còn đợt thứ năm là 
cuộc chiến mà số nhân loại ít ỏi còn lại khó lòng có 
thể ngờ tới.

Phát sóng 23h thứ Sáu, ngày 3/11.

ĐợT Tấn công 
Thứ 5 XE Tải 

quái VẬT

Tiệc giáng sinh  
Bá Đạo
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ngày 01/11

13:15 PuBLic EnEMiES - drama
15:30 StrangE Magic - family
17:10 gHoStS oF  girLFriEnDS  
 PaSt - comedy
18:50 V For VEnDEtta -   
 action-adventure
21:00 LigHtS out - horror-thriller
22:20 tHE taKing oF PELHaM  
 1 2 3 - action-adventure

ngày 02/11

14:15 tHE ugLy trutH - comedy
15:50 tHE taLE oF   
 DESPErEaux - family
17:20 LaKEViEW tErracE -   
 drama
19:10 Pan - family
21:00 Extraction -   
 action-adventure
23:00 VicE PrinciPaLS S207:  
 SPring BrEaK - comedy
23:30 couPLES rEtrEat -   
 comedy

ngày 03/11

15:30 VicE PrinciPaLS S207:  
 SPring BrEaK - comedy
16:00 you’VE got MaiL -   
 romance
17:55 BEE MoViE - family
19:25 HancocK - action-  
 adventure
21:00 aVEngErS: agE oF   
 uLtron - action-  
 adventure
23:20 BEn-Hur (2016) -   
 action-adventure

ngày 04/11

10:10 MiSconDuct -   
 horror-thriller
11:50 BEn-Hur (2016) -   
 action-adventure
16:25 Harry PottEr anD tHE  
 cHaMBEr oF SEcrEtS -  
 action-adventure
19:05 gHoStBuStErS (2016) -  
 action-adventure
21:00 DEEPWatEr HoriZon -  
 action-adventure
22:50 V For VEnDEtta -   
 action-adventure

ngày 05/11

14:15 DEEPWatEr HoriZon -  
 action-adventure
16:00 tHE PrincESS anD tHE  
 Frog - family
17:35 tHE SEcrEt LiFE oF   
 PEtS - family
19:00 in tHE HEart oF tHE   
 SEa - action-adventure
21:00 LigHtS out - horror-thriller
22:20 BaD nEigHBourS 2 -   
 comedy
23:50 tHE taKing oF PELHaM  
 1 2 3 - action-adventure

ngày 06/11

15:25 tHE SEcrEt LiFE oF   
 PEtS - family
16:50 102 DaLMatianS - family
18:30 DaDDy Day caMP -   
 comedy
20:00 WarcraFt -   
 action-adventure
22:00 curB your EntHuSiaSM  
 S906: tHE acciDEntaL  
 tExt on PurPoSE -   
 comedy
22:30 VicE PrinciPaLS S208:  
 VEnEtian nigHtS -   
 comedy
23:00 Van HELSing -   
 horror-thriller

ngày 07/11

12:40 WarcraFt -   
 action-adventure
14:40 DaDDy Day caMP -   
 comedy
16:10 WHErE tHE WiLD tHingS  
 arE - family
17:50 cLoVErFiELD - sci-fi
19:15 10 cLoVErFiELD   
 LanE - sci-fi
21:00 DEEPWatEr HoriZon -  
 action-adventure
22:45 ParanorMaL actiVity:  
 tHE gHoSt DiMEnSion -  
 horror-thriller

ngày 08/11

12:15 BE SoMEBoDy - drama
13:40 10 cLoVErFiELD   
 LanE - sci-fi
15:25 coraLinE - family
17:05 PatcH aDaMS - comedy
19:00 caPtain FantaStic -   

 drama
21:00 ringS - horror-thriller
22:40 War DogS - comedy

ngày 09/11

12:35 caPtain FantaStic -   
 drama
14:30 tHE HunDrED-Foot   
 JournEy - comedy
16:30 Harry PottEr anD tHE  
 cHaMBEr oF SEcrEtS -  
 action-adventure
19:10 WHiSKEy tango Foxtrot  
 - comedy
21:00 SuPErMan rEturnS -  
 action-adventure

ngày 10/11

14:15 curB your EntHuSiaSM  
 S906: tHE acciDEntaL  
 tExt on PurPoSE -   
 comedy
14:45 VicE PrinciPaLS S208:  
 VEnEtian nigHtS -   
 comedy
15:15 MarS nEEDS MoMS -  
 family
16:45 SuPErMan rEturnS -  
 action-adventure
19:15 cinDErELLa - family
21:00 JaSon BournE -   
 action-adventure
23:05 LigHtS out - horror-thriller

ngày 11/11

13:55 JaSon BournE -   
 action-adventure
15:55 Harry PottEr anD tHE  
 PriSonEr oF aZKaBan -  
 action-adventure
21:00 Don’t BrEatHE -   
 horror-thriller
22:30 HancocK -   
 action-adventure

ngày 12/11

13:40 aVEngErS: agE oF   
 uLtron - action-  
 adventure
16:00 HancocK -   
 action-adventure
17:30 cinDErELLa - family
19:15 DEEPWatEr HoriZon -  
 action-adventure
21:00 JacK rEacHEr: nEVEr  

 go BacK - action-  
 adventure
23:00 tHE LoSErS -   
 action-adventure

ngày 13/11

15:40 HoLLyWooD on  
  SEt 727 - special
16:10 Junior - comedy
17:55 HoW to LoSE a guy in  
 10 DayS - romance
19:50 toMorroWLanD -   
 action-adventure
22:00 curB your EntHuSiaSM  
 S907: naMaStE - comedy
22:30 VicE PrinciPaLS S209:  
 tHE union oF tHE   
 WiZarD & tHE Warrior -  
 comedy
23:00 JarHEaD - drama

ngày 14/11

09:35 Extraction -   
 action-adventure
11:10 cHriStinE (2016) - drama
13:10 couPLES rEtrEat -   
 comedy
15:05 MarS nEEDS MoMS -  
 family
16:35 Harry PottEr anD tHE  
 PriSonEr oF aZKaBan -  
 action-adventure
19:00 gHoStBuStErS (2016) -  
 action-adventure
21:00 Don’t BrEatHE -   
 horror-thriller
22:25 tHE royaL tEnEnBauMS -  
 comedy

ngày 15/11

10:10 WE arE MarSHaLL -   
 drama
12:20 rocK tHE KaSBaH -   
 comedy
14:05 gHoStBuStErS (2016) -  
 action-adventure
16:00 BEE MoViE - family
17:30 EQuity - drama
19:15 our BranD iS criSiS -  
 comedy
21:00 tHE tranSPortEr   
 rEFuELED - action-  
 adventure
22:35 tHE PurgE: ELEction  
 yEar - horror-thriller
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ngày 16/11

10:55 tHE tranSPortEr   
 rEFuELED - action-  
 adventure
12:30 SPiELBErg - special
14:55 Harry PottEr anD   
 tHE goBLEt oF FirE -   
 action-adventure
17:30 DaDDy Day caMP -   
 comedy
19:00 JarHEaD - drama
21:00 Star trEK BEyonD - sci-fi
23:00 curB your EntHuSiaSM  
 S907: naMaStE - comedy

ngày 17/11

14:30 curB your EntHuSiaSM  
 S907: naMaStE - comedy
15:30 Big HEro 6 - family
17:10 tHE HunDrED-Foot   
 JournEy - comedy
19:10 Pan - family
21:00 tHE SHaLLoWS -   
 horror-thriller
22:30 DEEPWatEr HoriZon -  
 action-adventure

ngày 18/11

12:15 tHE SHaLLoWS -   
 horror-thriller
13:40 Harry PottEr anD   
 thE ORDER OF thE   
 PHoEnix - action-  
 adventure
18:30 BatMan V SuPErMan:  
 DaWn oF JuSticE -   
 action-adventure
21:00 tHE accountant -   
 drama
23:05 PuBLic EnEMiES - drama

ngày 19/11

13:55 tHE accountant -   
 drama
16:00 MarS nEEDS MoMS -  
 family
17:30 StorKS - family
18:55 SuiciDE SQuaD -   
 action-adventure
21:00 WarcraFt -   
 action-adventure
23:00 Don’t BrEatHE -   
 horror-thriller

ngày 20/11

11:30 SuiciDE SQuaD -   
 action-adventure
13:30 tHE SHaWSHanK   
 rEDEMPtion - drama
15:45 coraLinE - family
17:25 Harry PottEr anD   
 thE ORDER OF thE   
 PHoEnix - action-  
 adventure
19:40 FEncES - drama
22:00 curB your EntHuSiaSM  
 S908: tHE triBunaL -   
 comedy
22:30 DooM -    
 action-adventure

ngày 21/11

13:15 FEncES - drama
15:35 tHE PrincESS anD   
  tHE Frog - family
17:15 ExtrEMELy LouD &   
 incrEDiBLy cLoSE -   
 drama
19:20 tHE LoSErS -   
 action-adventure
21:00 tHE accountant -   
 drama
23:05 BaD nEigHBourS 2 -   
 comedy

ngày 22/11

12:10 tHE accountant -   
 drama
14:15 tHE LoSErS -   
 action-adventure
15:50 102 DaLMatianS - family
17:30 you’VE got MaiL -  
  romance
19:30 Extraction -   
 action-adventure
21:00 toMorroWLanD -   
 action-adventure
23:10 cHriStinE (2016) - drama

ngày 23/11

13:00 cHriStinE (2016) - drama
15:00 StrangE Magic - family
16:40 Harry PottEr anD tHE  
 HaLF-BLooD PrincE -  
 action-adventure
19:15 cinDErELLa - family
21:00 iron Man 2 -   
 action-adventure
23:00 curB your EntHuSiaSM  

 S908: tHE triBunaL -   
 comedy
23:30 tHE PurgE: ELEction  
 yEar - horror-thriller

ngày 24/11

11:20 tHE taKing oF PELHaM  
 1 2 3 - action-adventure
13:05 ZooLanDEr 2 - comedy
14:45 curB your EntHuSiaSM  
 S908: tHE triBunaL -   
 comedy
15:15 EQuity - drama
16:55 iron Man 2 -   
 action-adventure
19:00 Star trEK BEyonD - sci-fi
21:00 tHE PurgE: ELEction  
 yEar - horror-thriller
22:50 Don’t BrEatHE -   
 horror-thriller

ngày 25/11

11:45 Star trEK BEyonD - sci-fi
13:50 SuPErMan rEturnS -  
 action-adventure
16:25 Harry PottEr anD tHE  
 DEatHLy HaLLoWS -   
 Part 1 - action-adventure
21:00 roBinSon cruSoE -   
 family
22:30 aVEngErS: agE oF   
 uLtron - action-  
 adventure

ngày 26/11

15:45 roBinSon cruSoE -   
 family
17:15 Big HEro 6 - family
18:55 tHE accountant -   
 drama
21:00 tHE taLWarS: BEHinD  
 cLoSED DoorS Part 1 -  
 special
21:50 inFErno (2016) -   
 action-adventure
23:50 tHE Boy (2016) -   
 horror-thriller

ngày 27/11

13:30 tHE ugLy trutH - comedy
15:00 tHE taLWarS: BEHinD  
 cLoSED DoorS Part 1 -  
 special
15:50 gHoStS oF girLFriEnDS  
 PaSt - comedy

17:25 DinoSaur - family
18:45 HancocK -   
 action-adventure
20:15 MonStEr trucKS -   
 action-adventure
22:00 curB your EntHuSiaSM  
 S909 - comedy
22:30 tHE BoSS - comedy

ngày 28/11

14:00 tHE royaL tEnEnBauMS -  
 comedy
15:45 MonStEr trucKS -   
 action-adventure
17:30 HoLLyWooD on   
 SEt 729 - special
18:00 g-ForcE - family
19:25 roBinSon cruSoE -   
 family
21:00 nocturnaL aniMaLS -  
 drama
22:55 PuBLic EnEMiES - drama

ngày 29/11

11:45 iron Man 2 -   
 action-adventure
13:50 nocturnaL aniMaLS -  
 drama
15:45 BE SoMEBoDy - drama
17:10 roBinSon cruSoE -   
 family
18:40 aVEngErS: agE oF   
 uLtron - action-  
 adventure
21:00 tHE taLWarS: BEHinD  
 cLoSED DoorS Part 1 -  
 special
21:50 tHE DarKnESS -   
 horror-thriller
23:20 DooM -    
 action-adventure

ngày 30/11

13:15 our BranD iS   
 criSiS - comedy
15:00 tHE MExican - comedy
17:00 tHE taLE oF DESPErEaux -  
 family
18:35 Harry PottEr anD tHE  
 DEatHLy HaLLoWS - Part  
 1 - action-adventure
23:10 curB your EntHuSiaSM  
 S909 - comedy
23:40 in tHE HEart oF tHE SEa -  
 action-adventure
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ngày 01/11

13:05 tHE Matrix rELoaDED -  
 action-adventure
15:30 a nuMBEr -   
 drama
16:55 WaLKing taLL (2004) -  
 action-adventure
18:30 tHE BraVE S105 -   
 drama
19:45 tHE BraVE S106 -   
 drama
21:00 DouBLE taKE -   
 action-adventure
22:40 War - action-adventure

ngày 02/11

13:00 into tHE WooDS -   
 drama
15:15 HoLLyWooD on   
 SEt 725 - special
15:40 tHE PinK PantHEr 2 -   
 comedy
17:20 War - action-  
 adventure
19:10 Big HEro 6 -   
 family
21:00 aBDuction -   
 action-adventure

ngày 03/11

12:24 HoW to MaKE it in   
 aMErica S108: nEVEr  
 Say DiE - comedy
13:05 g-ForcE - family
14:45 caSanoVa -   
 action-adventure
16:45 HoLLyWooD on SEt 725  
 - special
17:10 SHE’S tHE Man -   
 comedy
19:05 aBDuction -   
 action-adventure
21:00 JournEy to tHE cEntEr  
 oF tHE EartH (2008) -  
 action-adventure
22:40 tHE BraVE S106 -   
 drama
23:55 tHE HungEr gaMES:  
 MocKingJay Part 1 -  
 action-adventure

ngày 04/11

11:00 SHE’S tHE Man -   
 comedy
12:55 tHE HungEr gaMES:  
 MocKingJay Part 1 -  

 action-adventure
15:05 FacE/oFF -    
 action-adventure
17:30 Big HEro 6 - 
 family
19:20 JournEy to tHE cEntEr  
 oF tHE EartH (2008) -  
 action-adventure

ngày 05/11

12:05 gEorgE oF tHE JungLE -  
 comedy
13:45 guarDianS oF tHE   
 gaLaxy - action-  
 adventure
15:55 g-ForcE - family
17:35 tHE LorD oF tHE ringS:  
 tHE rEturn oF tHE King -  
 action-adventure
21:00 gooD WiLL Hunting -  
 drama
23:10 aBout a Boy - comedy

ngày 06/11

12:32 HoW to MaKE it in   
 aMErica S202: in or  
 out - comedy
13:15 aBout a Boy -   
 comedy
15:05 Big HEro 6 - family
16:55 FLuBBEr - comedy
18:40 HoLLyWooD on   
 SEt 725 - special
19:05 gooD WiLL Hunting -  
 drama
21:15 curB your EntHuSiaSM  
 S906 - comedy
21:45 VicE PrinciPaLS   
 S208 - comedy
22:15 MEcHanic:   
 rESurrEction -   
 action-adventure

ngày 07/11

13:10 rEMEMBEr tHE titanS -  
 drama
15:10 SWEEt HoME   
 aLaBaMa - comedy
17:10 HoLLyWooD   
 on SEt 725 - special
17:35 g-ForcE - family
19:15 MEcHanic:   
 rESurrEction -   
 action-adventure
21:00 gLory roaD -   
 drama

23:05 DaugHtEr oF   
 goD - drama

ngày 08/11

12:24 HoW to MaKE it in   
 aMErica S206:   
 i’M Sorry, WHo’S yoSi? -  
 comedy
13:05 Big HEro 6 - family
14:55 atLantiS: tHE LoSt   
 EMPirE - family
16:40 DaugHtEr oF goD -  
 drama
18:30 tHE BraVE S106 - drama
21:00 Mr 3000 - drama
22:55 WicKEr ParK - drama

ngày 09/11

12:25 HoW to MaKE it in   
 aMErica S208: WHat’S  
 in a naME? - comedy
13:05 WicKEr ParK -   
 drama
15:10 rEMEMBEr tHE titanS -  
 drama
17:10 guarDianS oF tHE   
 gaLaxy - action-  
 adventure
19:20 g-ForcE - family
21:00 LionS For LaMBS -   
 drama
22:40 annaPoLiS - drama

ngày 10/11

13:05 tHE JacK BuLL - drama
15:15 HoLLyWooD on   
 SEt 726 - special
15:40 3 MEn anD a  
  BaBy - comedy
17:30 aBout a Boy - comedy
19:20 LionS For    
 LaMBS - drama
21:00 EScaPE PLan -   
 action-adventure
23:05 tHE BraVE S107 - drama

ngày 11/11

14:25 War - action-  
 adventure
16:15 HoLLyWooD on   
 SEt 726 - special
16:40 SHErLocK HoLMES: a  
 gaME oF SHaDoWS -  
 action-adventure
18:55 EScaPE PLan -   
 action-adventure

21:00 tHE Matrix rEVoLutionS  
 - action-adventure
23:15 aBDuction -   
 action-adventure

ngày 12/11

08:25 tHE PinK PantHEr 2 -   
 comedy
10:05 aBDuction -  
  action-adventure
12:00 tHE Matrix -   
 action-adventure
14:25 tHE Matrix rELoaDED -  
 action-adventure
16:50 tHE Matrix rEVoLutionS  
 - action-adventure
19:05 SignS - drama
21:00 PEarL HarBor -   
 action-adventure

ngày 13/11

13:05 FacE/oFF -    
 action-adventure
15:30 tHE HanD tHat rocKS  
 tHE craDLE - drama
17:30 HoLLyWooD on   
 SEt 726 - special
19:35 DouBLE taKE -   
 action-adventure
21:15 curB your EntHuSiaSM  
 S907 - comedy
21:45 VicE PrinciPaLS   
 S209 - comedy
22:15 tHE LorD oF tHE ringS:  
 tHE rEturn oF tHE King -  
 action-adventure

ngày 14/11

12:00 truE BLooD S103:   
 MinE - drama
16:25 you Don’t KnoW   
 JacK - drama
18:50 gooD WiLL Hunting -  
 drama
21:00 PocaHontaS - family
22:35 tHE Matrix rEVoLutionS  
 - action-adventure

ngày 15/11

13:00 DuMBo - family
14:15 LanSKy - drama
16:20 rocKy -    
 action-adventure
18:30 tHE BraVE S107 - drama
21:00 gEorgE oF tHE JungLE -  
 comedy
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22:40 tHE PinK PantHEr -   
 comedy

ngày 15/11

13:00 tHE Matrix rEVoLutionS  
 - action-adventure
15:15 tHE PinK PantHEr -   
 comedy
16:55 SWEEt HoME aLaBaMa -  
 comedy
18:55 gLory roaD - drama
21:00 VigiLantE DiariES -   
 action-adventure
22:55 tron: LEgacy -   
 action-adventure

ngày 17/11

13:00 rocKy ii -    
 action-adventure
15:10 tHE SHaggy Dog -   
 comedy
17:00 WicKEr ParK - drama
19:05 Mr 3000 - drama
21:00 ocEan’S ELEVEn -   
 comedy
23:05 tHE BraVE S108 -   
 drama

ngày 18/11

11:55 annaPoLiS -   
 drama
13:50 PEarL HarBor -   
 action-adventure
17:00 HoLLyWooD on   
 SEt 727 - special
18:55 ocEan’S ELEVEn -   
 comedy
23:15 LionS For LaMBS -   
 drama

ngày 19/11

12:00 LionS For LaMBS -   
 drama
13:40 MEcHanic:   
 rESurrEction -   
 action-adventure
16:55 EyE in tHE SKy - drama
18:45 ocEan’S tWELVE -   
 action-adventure
21:00 SHErLocK HoLMES:   
 a gaME oF SHaDoWS -  
 action-adventure
23:15 EScaPE PLan -   
 action-adventure

ngày 20/11

12:00 truE BLooD S107:   
 Burning HouSE oF   
 LoVE - drama
15:05 SignS - drama
17:00 angEL roDriguEZ -   
 drama
20:50 HoLLyWooD on   
 SEt 727 - special
21:15 curB your EntHuSiaSM  
 S908 - comedy
21:45 aBDuction -   
 action-adventure
23:40 gEorgE oF tHE   
 JungLE - comedy

ngày 21/11

13:00 aBDuction -   
 action-adventure
14:55 JournEy to tHE cEntEr  
 oF tHE EartH (2008) -  
 action-adventure
18:55 HoLLyWooD on SEt 727  
 - special
19:20 tHE PinK PantHEr -   
 comedy
21:00 FacE/oFF -    
 action-adventure
23:25 3 MEn anD a BaBy -   
 comedy

ngày 22/11

12:00 truE BLooD S109: PLaiSir  
 D’aMour - drama
15:05 tHE LorD oF tHE ringS:  
 tHE rEturn oF tHE King -  
 action-adventure
18:30 tHE BraVE S108 -   
 drama
19:45 tHE BraVE S109 -   
 drama
21:00 aBout a Boy -   
 comedy
22:50 roMy anD MicHELE’S  
 HigH ScHooL rEunion -  
 comedy

ngày 23/11

12:00 truE BLooD S110:   
 i Don’t Wanna KnoW -  
 drama
14:45 tHE LiFE anD DEatH oF  
 PEtEr SELLErS - special
16:55 HoLLyWooD on   
 SEt 728 - special
17:20 DaugHtEr oF goD -  
 drama

19:10 aBout a Boy - comedy
21:00 DarK WatEr -   
 horror-thriller
22:55 gooD WiLL Hunting -  
 drama

ngày 24/11

13:00 gooD WiLL Hunting -  
 drama
15:10 gEorgE oF tHE JungLE -  
 comedy
16:50 cinDErELLa Man -   
 drama
19:20 BooK oF SHaDoWS:   
 BLair WitcH 2 -   
 horror-thriller
21:00 BLair WitcH -   
 horror-thriller
22:40 tHE BraVE S109 - drama
23:55 Point BrEaK -   
 action-adventure

ngày 25/11

12:00 tHE Matrix -   
 action-adventure
14:25 tHE Matrix rELoaDED -  
 action-adventure
19:05 DarK WatEr -   
 horror-thriller
21:00 guarDianS oF   
 tHE gaLaxy -   
 action-adventure
23:10 VigiLantE DiariES -   
 action-adventure

ngày 26/11

13:30 atLantiS: tHE LoSt   
 EMPirE - family
15:15 WaLL.E - family
17:05 rocKy -    
 action-adventure
19:15 rESiDEnt EViL: aFtErLiFE -  
 action-adventure
21:00 tHE HungEr gaMES:  
 MocKingJay Part 1 -  
 action-adventure
23:10 ocEan’S ELEVEn -   
 comedy

ngày 27/11

13:00 ocEan’S ELEVEn -   
 comedy
15:05 DarK WatEr -   
 horror-thriller
17:00 LionS For LaMBS -   
 drama

18:40 tHE HungEr gaMES:  
 MocKingJay Part 1 -  
 action-adventure
20:50 HoLLyWooD on   
 SEt 728 - special
21:15 curB your EntHuSiaSM  
 S909 - comedy
21:45 BLair WitcH -   
 horror-thriller
23:25 ocEan’S tWELVE -   
 action-adventure

ngày 28/11

12:00 truE BLooD S201:   
 notHing But tHE   
 BLooD - drama
13:05 ocEan’S tWELVE -   
 action-adventure
15:20 DiSnEy’S tHE KiD -   
 comedy
18:55 EScaPE PLan -   
 action-adventure
21:00 tron: LEgacy -   
 action-adventure
23:15 tHE PinK PantHEr 2 -   
 comedy

ngày 29/11

13:00 BLair WitcH -   
 horror-thriller
14:40 tHE PinK PantHEr 2 -   
 comedy
16:20 HonEy, i SHrunK   
 tHE KiDS - comedy
18:05 tHE HuncHBacK oF   
 notrE DaME - family
19:45 tHE BraVE S109 - drama
21:00 SHE’S tHE Man -   
 comedy
22:55 rocKy ii -    
 action-adventure

ngày 30/11

13:05 3 MEn anD a   
 BaBy - comedy
14:55 rocKy ii -    
 action-adventure
17:05 caSanoVa -   
 action-adventure
19:05 SHE’S tHE Man -   
 comedy
21:00 MEcHanic:   
 rESurrEction -   
 action-adventure
22:45 FacE/oFF -    
 action-adventure
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Sylvester Stallone 
là chuyên gia 

thiết kế kiến trúc an 
ninh cho các tòa 
nhà tài giỏi nhất trên 
thế giới. thế nhưng, 
một ngày kia, chính 
anh cũng không 
ngờ rằng mình bị gài 
bẫy và bị vào nhà 
tù, có hệ thống an 
ninh do chính anh 
có công thiết lập. 
anh buộc phải liên 
kết với người bạn tù 
của mình lập ra kế 
hoạch đào thoát 
khỏi “lăng mộ”  
kiên cố.

Phát sóng: 18h55 thứ Bảy, ngày 11/11.

hãy đến với phần 
cuối trong bộ ba 

phim Ma trận của anh 
em nhà Wachowski. 
trong hai phần trước, 
neo dần khám phá 
ra thân phận của 
mình và anh tiếp tục 
gỡ từng nút thắt để 
hiểu rõ sự tồn tại của 
bản thân cũng như 
tìm cách cứu nhân 
loại khỏi sự thống trị 
của máy móc. Đây là 
cơ hội cuối cùng cho 
neo khi binh đoàn 
máy móc đã tiến gần 
đến Zion - nơi ẩn náu 
của loài người. “tất 
cả những gì có sự khởi 
đầu đều có sự kết 
thúc ...”, phần ba của 
bộ phim không chỉ hứa hẹn là một trận chiến khốc liệt 
mà còn muốn chứng minh sức mạnh vĩnh cửu của loài 
người đó là tình yêu.  

Phát sóng: 22h35 thứ Ba, ngày 14/11.

Bối cảnh xảy ra 
vào 20 năm sau 

khi Kevin  
Flynn - người sáng 
lập ra công ty trò 
chơi Encom bị mất 
tích. con trai của 
ông - Sam Flynn 
đã trưởng thành 
và luôn băn khoăn 
về sự biến mất kì 
lạ của cha. Một 
tin nhắn đã lôi kéo 
Sam tới khu trò chơi 
bị bỏ hoang nhiều 
năm. tại đây, anh 
phát hiện ra lối đi bí 
mật xuống phòng 
làm việc kín của 
cha. Khi khởi động 
hệ thống máy tính, 
Sam tức thời bị dịch chuyển tới mạng lưới, nơi cha anh 
đã bị mắc kẹt trong 20 năm qua. Sam dấn thân vào 
hành trình tìm lại cha trong môi trường vũ trụ ảo và 
phải tham gia trò chơi đấu sĩ ác liệt.

Phát sóng: 12h25 thứ Bảy, ngày 4/11.
thanh 

tra Sean 
archer rất 
căm hận 
castor  
troy - kẻ đã 
hại chết con 
trai anh. Sau 
thời gian 
dài điều tra, 
Sean vẫn 
không tài 
nào tìm được 
tung tích của 
castor. Lòng 
căm phẫn 
tột độ của 
người cha 
mất con đã 
khiến Sean 
nghĩ ra một 
ý tưởng thật 
táo bạo, nhờ 
bác sĩ giải 
phẫu thẫm 
mỹ số 1 thế 
giới biến 

anh thành castor troy, với dung mạo này, anh sẽ dễ 
dàng thâm nhập vào thế giới của castor và truy tìm 
quả bom do hắn gài…

Phát sóng: 21h thứ Ba, ngày 21/11.

Trò chơi ảo giác

Vượt ngục

Lật mặt
ma trận 3 - 

cuộc cách mạng
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Là bộ phim về đề tài thế chiến ii, nhân vật chính là 
lính cứu thương Desmond Doss phục vụ trong quân 

đội Mỹ. Sau khi nhập ngũ, Desmond từ chối học cách 
sử dụng súng bởi niềm tin rằng bắn giết sẽ không giải 
quyết được 
vấn đề. Sau 
nhiều lần họp, 
lãnh đạo quân 
đội đành phân 
công cho anh 
nhiệm vụ làm 
Medic, một lính 
cứu thương trên 
chiến trường. 
nhờ cứu sống 
được nhiều 
đồng đội, anh 
là người đầu 
tiên được trao 
huân chương 
danh dự của 
Mỹ vì lòng nhân 
đạo và những 
năm tháng 
phục vụ trong 
chiến tranh.

Phát sóng 
20h thứ Bảy, 
ngày 25/11. người hùng không súng

nhờ vào một công 
nghệ cải tiến có 

thể phá vỡ những 
kí ức trong cấu trúc 
gien, callum Lynch 
đã có thể làm sống lại 
kí ức về những cuộc 
phiêu lưu của tổ tiên 
mình - aguilar - tây 
Ban nha vào thế kỉ 15. 
thông qua kí ức này, 
callum phát hiện ra 
rằng mình là hậu duệ 
của một hội kín bí ẩn 
và đồng thời tích lũy 
được hàng loạt kiến 
thức, kĩ năng không 
tưởng để đối đầu với 
một tổ chức đầy áp 
bức và hùng mạnh 
ngày nay - Hiệp sĩ 
thánh chiến.

Phát sóng 20h thứ 
Bảy, ngày 4/11. sát thủ bóng đêm

theo chân nữ nhân 
vật chính xinh đẹp 

Jyn Erso trong sứ 
mệnh đánh cắp bản 
thiết kế của vũ khí huỷ 
diệt ngôi sao chết, 
phim sẽ vén lên bức 
màn sự thật đằng sau 
việc quân liên minh 
phát hiện ra điểm yếu 
của ngôi sao chết và 
phá huỷ nó. Điều này 
cũng khép lại những 
tranh luận về việc vì 
sao siêu vũ khí của 
đế chế lại có thể bị 
phá huỷ một cách dễ 
dàng như vậy trong 
suốt 40 năm qua.

Phát sóng 20h thứ 
Bảy, ngày 11/11.

chiến tranh giữa các vì 
sao ngoại truyện

Do sở hữu 
năng lực 

đặc biệt nên 
bác sĩ tâm lí John 
clancy buộc 
phải phối hợp với 
cảnh sát FBi để 
truy lùng dấu vết 
của một tên sát 
nhân tâm thần. 
Điều nằm ngoài 
dự đoán là tên sát 
nhân này lại có 
thể chia sẻ năng 
lực đặc biệt với 
John clancy, tạo 
nên một liên kết 
tâm linh giữa hai 
người mà theo 
đó ai cũng có thể 
tiên đoán đường 
đi nước bước 
của người còn lại. 
Việc này làm cho 

việc truy lùng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Phát sóng 20h thứ Hai, ngày 13/11.

Truy bắt sát nhân
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ngày 1/11

08:10 BarELy LEtHaL -   
 action
09:55 Mr. rigHt -   
 action
11:35 Joy - Drama
18:05 ZootoPia -   
 animation
20:00 riSE oF tHE PLanEt  
 oF tHE aPES - Sci-Fi
21:50 coME anD FinD   
 ME - thriller
23:45 tHE rEVEnant -   
 Drama

ngày 2/11

06:25 VaniLLa SKy -   
 Drama
08:45 FaLLEn -    
 Fantasy
10:25 EDDiE tHE EagLE -   
Drama
12:15 riSE oF tHE PLanEt  
  oF tHE aPES - Sci-Fi
17:40 tHE HungEr gaMES:  
 MocKingJay - Part  
 2 - action
20:00 DEaDPooL -   
 action
21:55 tHE grEEn HornEt -  
 action

ngày 3/11

07:45 tHE HungEr gaMES:  
 MocKingJay -   
 Part 2 - action
10:05 DEaDPooL -   
 action
11:55 coME anD FinD ME -  
 thriller
17:55 Sicario -    
 action
20:00 tranSForMErS -   
 action
22:30 tHE rEVEnant -   
 Drama

ngày 4/11

07:55 BarELy LEtHaL -   
 action
09:40 tHE grEEn HornEt -  
 action

11:45 tranSForMErS -   
 action
18:15 KiLL coMManD -   
 action
20:00 aSSaSSin’S crEED -  
 action
22:00 riSE oF tHE PLanEt  
 oF tHE aPES - Sci-Fi
23:50 FaLLEn -    
 Fantasy

ngày 5/11

08:10 DoDgEBaLL: a   
 truE unDErDog   
 Story - comedy
09:45 PELE - Biography
17:20 tHE rEVEnant -   
 Drama
20:00 caPtain aMErica: tHE  
 FirSt aVEngEr -   
 action
22:10 DEaDPooL -   
 action

ngày 6/11

06:35 ZootoPia - animation
12:10 riSE oF tHE PLanEt oF  
 tHE aPES - Sci-Fi
17:50 Star WarS: EPiSoDE iV  
 - a nEW HoPE - action
20:00 FrEE StatE oF JonES -  
 Biography
22:25 tranSForMErS -   
 action

ngày 7/11

07:05 DEaDPooL -   
 action
12:50 FrEE StatE oF JonES -  
 Biography
20:00 MiSSion: iMPoSSiBLE -  
 action
21:55 aSSaSSin’S crEED -  
 action
23:55 no StringS attacHED  
 - romance

ngày 8/11

08:05 KiLL coMManD -   
 action
12:10 MiSSion: iMPoSSiBLE -  
 action

17:40 Star WarS: EPiSoDE Vi  
 - rEturn oF tHE JEDi -  
 action
20:00 tHE aMaZing SPiDEr- 
 Man 2 - action
22:25 tHE HatEFuL EigHt -  
 crime

ngày 9/11

07:00 tranSForMErS -   
 action
09:30 tHE aMaZing SPiDEr- 
 Man 2 - action
11:55 icE agE: coLLiSion  
 courSE - animation
17:40 Star WarS: EPiSoDE  
 i - tHE PHantoM   
 MEnacE - action
20:00 Star trEK -   
 action
22:15 caPtain aMErica:  
 tHE FirSt aVEngEr -  
  action

ngày 10/11

07:30 SKy HigH -   
 Family
09:15 aSSaSSin’S crEED -  
 action
11:15 a MonStEr caLLS -  
 Fantasy
17:30 Star WarS:   
 EPiSoDE  ii - attacK oF  
 tHE cLonES - action
20:00 tranSForMErS:   
 rEVEngE oF tHE   
 FaLLEn - Sci-Fi
22:35 MiSSion: iMPoSSiBLE -  
 action

ngày 11/11

06:20 uP in tHE air -   
 comedy
08:15 a MonStEr caLLS -  
 Fantasy
12:45 Star WarS:   
 EPiSoDE i - tHE   
 PHantoM MEnacE -  
 action
20:00 roguE onE: a Star  
 WarS Story - Sci-Fi
22:20 Star WarS: EPiSoDE iV  

 - a nEW HoPE - action

ngày 12/11

07:20 MiSSion: iMPoSSiBLE -  
 action
11:05 roguE onE: a Star  
 WarS Story - Sci-Fi
17:35 tHE aMaZing   
 SPiDEr-Man 2 - action
20:00 caPtain aMErica:  
 tHE WintEr SoLDiEr -  
 action
22:20 Star WarS:   
 EPiSoDE Vii - tHE   
 ForcE aWaKEnS -   
action

ngày 13/11

07:25 icE agE: coLLiSion  
 courSE - animation
09:05 caPtain aMErica:  
 tHE WintEr SoLDiEr -  
 action
11:25 SniPEr:    
 rELoaDED - action
17:45 Star trEK -   
 action
20:00 SoLacE -    
 crime
21:45 Dirty granDPa -   
 comedy
23:25 Star WarS:   
 EPiSoDE i - tHE   
 PHantoM MEnacE -  
 action

ngày 14/11

08:25 tHE grEEn HornEt -  
 action
12:05 SoLacE - crime
17:25 tranSForMErS:   
 rEVEngE oF tHE   
 FaLLEn - Sci-Fi
20:00 MiSSion:    
 iMPoSSiBLE ii - action
22:10 roguE onE: a Star  
 WarS Story - Sci-Fi

ngày 15/11

07:10 caPtain aMErica:  
 tHE WintEr SoLDiEr -  
 action
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11:40 MiSSion:    
 iMPoSSiBLE ii - action
18:20 troLLS -    
 animation
20:00 tHE LonE rangEr -  
 action
22:35 tHE SEa oF trEES -   
 Drama

ngày 16/11

07:20 tranSForMErS:   
 rEVEngE oF tHE   
 FaLLEn - Sci-Fi
11:35 tHE LonE rangEr -  
 action
17:40 roguE onE: a Star  
 WarS Story - Sci-Fi
20:00 Star trEK: into   
 DarKnESS - action
22:20 caPtain aMErica:  
 tHE WintEr SoLDiEr -  
 action

ngày 17/11

07:30 tHE SEa oF trEES -   
 Drama
11:40 Star trEK: into   
 DarKnESS - action
17:55 tHE grEEn HornEt -  
 action
20:00 tranSForMErS: DarK  
 oF tHE Moon - Sci-Fi
22:40 MiSSion:    
 iMPoSSiBLE ii - action

ngày 18/11

06:10 SEcrEt WinDoW -   
 thriller
11:20 tranSForMErS: DarK  
 oF tHE Moon - Sci-Fi
18:15 SoLacE -    
 crime
20:00 tHE MagniFicEnt   
 SEVEn - action
22:15 iMPEriuM - crime

ngày 19/11

06:30 MiDDLE ScHooL:   
 tHE WorSt yEarS oF  
 My LiFE - comedy
12:30 arMagEDDon -   
 action

15:05 roguE onE: a Star  
 WarS Story - Sci-Fi
17:25 tHE LonE rangEr -  
 action
20:00 caPtain aMErica:  
 ciViL War - action
22:35 Star trEK: into   
 DarKnESS - action

ngày 20/11

06:15 arMagEDDon -   
 action
12:50 tHE LonE rangEr -  
 action
17:40 Star trEK: into   
 DarKnESS - action
20:00 tHE WHoLE trutH -  
 crime
21:40 tranSForMErS: DarK  
 oF tHE Moon - Sci-Fi

ngày 21/11

06:45 LoVE tHE cooPErS -  
 comedy
12:15 KiLL coMManD -   
 action
17:20 tranSForMErS: DarK  
 oF tHE Moon - Sci-Fi
20:00 MiSSion:    
 iMPoSSiBLE iii - action
22:10 tHE MagniFicEnt   
 SEVEn - action

ngày 22/11

06:10 caPtain aMErica:  
 ciViL War - action
08:40 iMPEriuM - crime
12:25 MiSSion:    
 iMPoSSiBLE iii - action
18:10 tHE SMurFS 2 -   
 animation
20:00 goDS oF EgyPt -   
 action
22:15 nErVE - thriller
23:55 tHE WHoLE trutH -  
 crime

ngày 23/11

08:30 tranSForMErS: DarK  
 oF tHE Moon - Sci-Fi

11:05 ZootoPia -   
 animation
17:45 tHE MagniFicEnt   
 SEVEn - action
20:00 PiratES oF tHE   
 cariBBEan: DEaD   
 Man’S cHESt - action
22:35 caPtain aMErica:  
 ciViL War - action

ngày 24/11

06:40 i SPy - action
08:20 tHE MagniFicEnt   
 SEVEn - action
10:35 PiratES oF tHE   
 cariBBEan: DEaD   
 Man’S cHESt - action
17:25 tHE girL WitH tHE   
 Dragon tattoo -   
 crime
20:00 tHE cHronicLES oF  
 narnia: PrincE   
 caSPian - action
22:35 MiSSion:    
 iMPoSSiBLE iii - action

ngày 25/11

07:55 LoVE tHE cooPErS -  
 comedy
18:05 MarauDErS - action
20:00 HacKSaW riDgE -   
 Drama
22:25 KiLL coMManD -   
 action

ngày 26/11

07:25 KiLL coMManD -   
 action
11:20 HacKSaW riDgE -   
 Drama
17:45 goDS oF EgyPt -   
 action
20:00 tHE aVEngErS -   
 action
22:30 PiratES oF tHE   
 cariBBEan: DEaD   
 Man’S cHESt - action

ngày 27/11

07:50 titanic -    

 romance
11:05 MarauDErS -   
 action
17:30 tHE aVEngErS -   
 action
20:00 VoicE FroM tHE   
 StonE - thriller
21:35 tHE cHronicLES oF  
 narnia: PrincE   
 caSPian - action

ngày 28/11

08:15 nErVE -    
 thriller
12:15 VoicE FroM tHE   
 StonE - thriller
17:25 tHE cHronicLES oF  
 narnia: PrincE   
 caSPian - action
20:00 MiSSion: iMPoSSiBLE -  
 gHoSt ProtocoL -  
 action
22:20 HacKSaW riDgE -   
Drama

ngày 29/11

07:45 tHE aVEngErS -   
 action
11:55 MiSSion: iMPoSSiBLE -  
 gHoSt ProtocoL -  
 action
18:15 BEDtiME StoriES -   
 comedy
20:00 oZ tHE grEat anD  
 PoWErFuL - Fantasy
22:15 city oF tiny LigHtS -  
 crime

ngày 30/11

07:20 SoLariS -    
 Drama
11:40 oZ tHE grEat anD  
 PoWErFuL - Fantasy
17:35 HacKSaW riDgE -   
 Drama
20:00 PiratES oF tHE   
 cariBBEan: at   
 WorLD’S EnD - action
22:55 tHE aVEngErS -   
 action
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ngày 1/11

07:10 Switched at Birth
11:35 grey’s anatomy
12:30 the Mick
17:05 new girl
20:00 america’s next   
 top Model
21:00 the Voice
22:00 Scandal
22:55 the royals

ngày 2/11

07:10 Switched at Birth
11:35 grey’s anatomy
12:30 the Mick
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the royals

ngày 3/11

07:10 Switched at Birth
12:30 america’s next   
 top Model
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 Scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the royals

ngày 4/11

07:10 america’s next   
 top Model
10:40 the Voice
17:00 Miss Earth 2017
19:00 young & Hungry
20:00 crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 Scandal
23:50 the Mick

ngày 5/11

08:00 Empire
12:30 Harry
18:00 Empire
19:00 Empire
20:00 crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt

ngày 6/11

07:10 Switched at Birth

12:30 once upon a time
17:05 america’s next   
 top Model
18:00 Masterchef Junior uS
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 SMiLF
22:00 How i Met   
 your Mother
22:55 young & Hungry

ngày 7/11

07:10 Switched at Birth
12:30 the Mick
18:00 the royals
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the royals

ngày 8/11

07:10 Switched at Birth
12:30 SMiLF
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 america’s next   
 top Model
21:00 the Voice
22:00 Scandal
22:55 the catch

ngày 9/11

08:00 Harry
12:30 How i Met your 
Mother
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the catch

ngày 10/11

07:10 Switched at Birth
12:30 america’s next   
 top Model
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 Scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the catch

ngày 11/11

07:10 america’s next   

 top Model
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 Scandal

ngày 12/11

08:00 Empire
11:35 the great indoors
18:00 Empire
20:00 crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt
23:50 royal Pains

ngày 13/11

07:10 Devious Maids
12:30 once upon a time
18:00 Masterchef uSa   
 celebrity Showdown
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 SMiLF
22:00 How i Met   
 your Mother
22:55 young & Hungry
23:50 the great indoors

ngày 14/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
12:30 the Mick
17:05 Bolt of talent
17:30 Speechless
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the catch

ngày 15/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 america’s next   
 top Model
21:00 the Voice
22:00 Scandal
22:55 the catch

ngày 16/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy

18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 the Voice
22:00 royal Pains
22:55 the catch

ngày 17/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
12:30 america’s next   
 top Model
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 Scandal
21:00 Doubt
22:00 Empire
22:55 the catch

ngày 18/11

07:10 america’s next   
 top Model
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 Scandal

ngày 19/11

08:00 Empire
12:30 Harry
19:00 Empire
20:00 crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Doubt

ngày 20/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
17:05 america’s next   
 top Model
18:00 Masterchef uSa   
 celebrity Showdown
20:00 young & Hungry
21:00 the Mick
21:30 SMiLF
22:00 How i Met   
 your Mother
22:55 young & Hungry

ngày 21/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
18:00 the catch
19:00 Harry
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20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the catch

ngày 22/11

08:00 Harry
11:35 grey’s anatomy
12:30 SMiLF
17:05 Speechless
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 america’s next   
 top Model
21:00 the Voice
22:00 Scandal
22:55 the catch

ngày 23/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
12:30 How i Met   
 your Mother
17:05 Speechless
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 Empire

21:00 royal Pains
22:00 young & Hungry
22:55 the catch

ngày 24/11

07:10 Devious Maids
12:30 america’s next   
 top Model
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 Scandal
21:00 SMiLF
22:00 Empire
22:55 the catch
23:50 america’s next   
 top Model

ngày 25/11

07:10 america’s next   
 top Model
18:00 the great indoors
18:30 the Mick
19:00 Harry
20:00 crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
22:55 Scandal

ngày 26/11

08:00 Empire
12:00 the Mick
18:00 Empire
20:00 crazy Ex-girlfriend
22:00 royal Pains
22:55 Masterchef uSa ce-
lebrity Showdown

ngày 27/11

07:00 Miss universe 2017
12:30 once upon a time
20:00 young & Hungry
21:00 the Mick
21:30 SMiLF
22:00 How i Met   
 your Mother
22:55 young & Hungry
23:50 the Mick

ngày 28/11

07:10 Devious Maids
11:35 grey’s anatomy
17:05 Speechless
18:00 the catch

19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 the catch

ngày 29/11

08:00 Harry
11:35 grey’s anatomy
18:00 the catch
19:00 Harry
20:00 america’s next   
 top Model
21:00 the Voice
22:00 Victoria’s Secret   
 Fashion Show 2017
22:55 the catch

ngày 30/11

07:10 Devious Maids
12:30 How i Met your 
Mother
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 the Mick
22:00 young & Hungry
22:55 the catch
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trong bộ phim hài hước Smilf, khán giả sẽ dõi theo 
cuộc sống của bà mẹ trẻ đơn thân Bridgette Bird với 

vô vàn khó khăn nhưng lại tràn ngập những trải nghiệm 
thú vị. giống như những cô gái ở lứa tuổi đôi mươi khác, 
Bridgette cũng đầy mộng mơ và khát khao cháy bỏng 
về một tương lai tươi sáng, thế nhưng cuộc sống thực tại 
với một đứa con nhỏ đã ngăn cản cô thực hiện nhiều 
hoài bão của mình. Dẫu vậy, chính tình yêu của thiên 
thần bé nhỏ đã giúp cô nhận ra ý nghĩa thực sự của 
cuộc sống.

Phát sóng 22h30 thứ Hai, ngày 6/11.

chương Trình Thời Trang  
VicToria’s sEcrET

Đến hẹn lại lên, Victoria’s Secret Fashion Show một lần nữa hứa 
hẹn sẽ là chương trình đáng mong chờ nhất trong năm. năm 

nay, chương trình sẽ diễn ra tại thượng Hải, trung Quốc. trong lịch 
sử 21 năm của mình, Victoria’s Secret Fashion Show gần như luôn 
được tổ chức tại Mỹ, hoặc châu Âu (cụ thể là Pháp và anh). chính 
vì thế, buổi trình diễn năm nay sẽ trở thành dấu mốc quan trọng 
của thương hiệu nội y hàng đầu thế giới tại quốc gia tỉ dân. Đặc 
biệt, buổi biểu diễn sẽ có sự góp mặt của nhiều người mẫu nổi tiếng 
trung Quốc như: Liu Wen, Sui He, Ming xi... 

Phát sóng 23h thứ Tư, ngày 29/11.

Bảo mẫu BấT Đắc Dĩ Phần 2

Mackenzie 
“Mickey” Molng, 

một phụ nữ vô trách 
nhiệm, chuyển nhà 
từ Warwick, rhode 
island đến greenwich, 
connecticut. cô trở 
thành người giám hộ 
bất đắc dĩ cho cháu 
gái và cháu trai sau khi 
cha mẹ của chúng là 
Poodle và christopher 
bị FBi bắt giữ vì gian 
lận và trốn thuế. Một 
ngày nọ, khi đang 
trông đám trẻ con, 
Mickey nhận được 
cuộc gọi từ Poodle 

thông báo rằng hai vợ chồng họ đã trốn chạy khỏi 
Mỹ. Kết quả là, Mickey đành phải tiếp tục nuôi những 
đứa trẻ với sự giúp đỡ từ bạn trai Jimmy và người 
quản gia alba.  

Phát sóng 22h thứ Hai hàng tuần, từ 20/11.

Trò chuyện cÙng harry

harry connick, Jr. là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi 
tiếng từng giành giải grammy và Emmy, người 

đã đốn tim hàng triệu khán giả trong vai trò giám 
khảo cuộc thi âm nhạc American Idol. trở lại chương 
trình Harry (trò chuyện cùng Harry) mùa thứ 2 trong 
vai trò người chủ xị talkshow, Harry connick, Jr. sẽ tiếp 
tục đem đến nhiều cơ hội trò chuyện cùng khán giả. 
trong thời lượng một tiếng, với những cuộc phỏng 
vấn với các nhân vật nổi tiếng, những màn biểu 
diễn âm nhạc làm mê đắm đắm lòng người, Harry 
chắc chắn sẽ không làm thất vọng những người yêu 
mến Harry connick, Jr.,

Phát sóng 16h15 từ thứ Ba - thứ Bảy hàng tuần 
trong tháng. Phát lại: 20h cùng ngày.

Bà mẹ Đơn Thân
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