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GIÁ 16.800đ
Phát hành vào ngày 9 và 24 hằng tháng

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM. SỐ 361 KÌ 1 THÁNG 10/2017

PHIM MỚI
Lịch PS từ

1/10 đến 15/10/2017

Thùy Linh
Hồng Phúc

VTV9 
Trong Tôi

Khi ''thần may mắn''
MỉM cười

VTV9
khẳng định vị thế 
kênh truyền hình 

quốc gia

Không gian giải trí 
khác biệt 

cho tài năng nhí

Phim truyền hình hài
"lên ngôi"

Sức hút của 
nHà vô địcH 

gIản dị

“chiếM Sóng”

Các chương trình 
ẩm thực 

PHim truyền HìnH 
Hàn QuốC

những xu hướng 
nổi bật của

Cặp đôi hoàn hảo
Mời cả dàn sao 
cho ngày trở lại
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Trong số này

24 52

46

88 Nguồn cảm hứng bất tận 
từ phong cách Baroque

86 Khám phá hồ Thác Bà

CáC Trang quảng Cáo 
không Tính vào giá bán

Tạp Chí Truyền hình việT nam

GIấY PHéP SỐ:  
185/GP-BTTTT

TổNG BIêN TậP: 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 
PHó TổNG BIêN TậP: 

 Phạm Hoài Nam

BIêN TậP:  
Giang Sơn - Phạm Khuyên - Thùy Vân

THIếT Kế MĨ THUậT: 
Minh Ánh - Thu Trang
ĐịA cHỉ TòA SoạN: 

43 Nguyễn chí Thanh - Quận Ba Đình - Hà Nội  
Điện thoại: (04) 62886677

Fax: (04) 62809889
Email: tapchith@vtv.vn; 

thukytoasoanvtv@gmail.com
PHÁT HÀNH: (04) 62572255
QUảNG cÁo: (04) 62679595  

Email: tapchith-qc@vtv.vn  
ĐạI dIỆN PHíA NAM: 

25c Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Bến Nghé - Q1 - 
TP Hồ chí Minh

Điện thoại: (08) 39100205  
In tại công ti TNHH MTV in Tạp chí cộng sản  

cấm sao chép dưới mọi hình thức 
nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

GIÁ: 16.800đ
Mã đặt Tạp chí Truyền hình tại các bưu cục: B112

Phát hành độc quyền TcTH ở phía Nam:
công ti TNHH phát hành Trường Phát

ảnh bìa: Mc Hồng Phúc - Thùy Linh
Photo: Đỗ Hoàng Phương

Trang điểm: Ngỗng  
Trang phục: Adam store, SY store

(t16)
- Sân chơi mới thử thách
bản lĩnh của trẻ nhỏ

(t22)
- Quay phim Tô dũng: Bất ngờ với 
giải thưởng Hình ảnh thời sự ấn tượng

(t80)
- dạy con từ những điều 
tốt đẹp trong văn hóa Việt

(t82)
- Tiến Lộc: Vì con gái nhỏ,  
cha sẽ làm tất cả

(t44)
- Chung kết Sao Mai 2017:
Đa dạng sắc màu âm nhạc  

(t34)
- Vân dung:
Vai nào tôi cũng nhận

(t42)
- Phim truyền hình Israel: 
Từng bước chinh phục thế giới

(t50)
- Cuốn sách của em
Lan tỏa đam mê đọc sách

(t64)
- Người đẹp chuyển giới
được kì vọng

(t66)
- Sự trở lại của 
ngôi sao quốc dân

(t58)
- Phía sau 1 phút 30 giây 
của BTV dương Huyền

(t28)
-  NSNd Lan Hương:
Hạnh phúc khi biết buông bỏ
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 Pv: Nhìn lại chặng đường 10 
năm đã qua với rất nhiều thăng trầm 
của kênh VTV9, theo ông dấu mốc nào 
đáng nhớ nhất?

ông lâm văn tư: Mười năm không 
phải là thời gian dài với một đời người, 
nhưng là thời gian dài với một đời nghề. 
Nghề nghiệp của chúng ta đến một lúc 
nào đó sẽ đứng lại, không còn tư duy 
sáng tạo, không còn nhiệt huyết, đam mê 
bởi nhiều lí do như: tuổi tác, gia đình, 
hoàn cảnh. Nhưng mười năm qua, với sự 
chăm lo của lãnh đạo Đài, sự hỗ trợ của 
các Ban, đồng nghiệp, sự năng nổ của các 
anh chị em cùng chung tay đóng góp xây 
dựng để VTV9 từng bước trở thành kênh 
truyền hình Quốc gia mạnh ở khu vực 
miền Nam. 

Nếu như cách đây 10 năm, VTV9 là 
kênh truyền hình khu vực thì bây giờ đã 
là kênh truyền hình Quốc gia đang từng 

bước trưởng thành rõ nét. Từ ngày đầu 
ra mắt kênh, chúng tôi phải mất ba năm 
làm truyền thông khổ cực để xây dựng 
thương hiệu, bởi trong khu vực có nhiều 
kênh mang số 9 khác nên khán giả cần có 
thời gian để làm quen, nhận diện VTV9. 
Nhưng trải qua từng ngày, bằng tất cả sự 
nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu, 
cải tiến nội dung chương trình, cùng với 
sự giúp sức của lãnh đạo Đài, sự chung 
tay bằng tất cả trách nhiệm, nhiệt huyết, 
lòng đam mê nghề nghiệp của các anh chị 
em Trung tâm THVN tại TP.HcM, cần 
Thơ, Phú Yên, có thể nói, kênh VTV9 
đang từng bước trở thành một trong 
những kênh truyền hình có uy tín ở  
miền Nam.

 VTV9 được đánh giá là kênh 
truyền hình năng động khi liên tục đưa 
ra những chương trình thử nghiệm theo 
tiêu chí “Kênh truyền hình Quốc gia 

hướng vào khu vực” và “đậm đà bản 
sắc Nam Bộ”. Hành trình đi tìm “con 
đường vào trái tim khán giả” chắc  
chắn không ít chông gai phải không, 
thưa ông?

Trong các năm qua đã có rất nhiều 
kênh truyền hình mới ra đời theo những 
tiêu chí riêng biệt. Đối với kênh VTV9, 
hàng năm chúng tôi luôn phải thay đổi 
nhiều format của các chương trình khác 
nhau để bố trí khung chương trình sao 
cho hấp dẫn nhằm tạo nên thương hiệu 
VTV9. Trong quá trình đó, có cái đúng, 
có cái chưa phù hợp, có lúc thất bại vì 
bố trí khung giờ phát sóng phim truyện, 
game show không đúng thị hiếu. Ngay 
khi nhận ra vấn đề, chúng tôi lập tức 
dừng lại, rút kinh nghiệm và nhanh chóng 
tìm hướng đi mới. Sự thử nghiệm bất 
cứ một mô hình nào cũng có cái giá của 
nó, nhưng phải dám đối mặt. chúng tôi 
chấp nhận đối diện với tất cả, bởi vì nếu 
không dám thử nghiệm, sợ trách nhiệm 
thì không bao giờ thành công.

 Sắp tới, VTV9 sẽ có hướng đi như 
thế nào để thu hút khán giả mà vẫn thực 
hiện được nhiệm vụ chính trị?

Ai cũng nói người miền Nam dễ tính 
nhưng thật ra khán giả ở đây rất khó tính 
trong việc chọn lựa chương trình truyền 
hình để thưởng thức. Văn hóa vùng miền 
rất quan trọng, quyết định sự thành công 
trong việc thu hút khán giả của một kênh 
truyền hình. Hiện nay, chúng tôi đang 
trong giai đoạn quyết liệt “thay máu” 
mảng sản xuất chương trình theo kế 
hoạch. chúng tôi muốn xây dựng được 
chương trình tổng quan, bao quát được 

VTV9 khẳng định vị thế  
KêNH TRUYỀN HÌNH QUỐc GIA

từ ngày Phát Sóng đầu tiên 8/10/2007 đến nay, kênh vtv9 đã trải qua chặng 
đường 10 năM với nhiều biến đổi không ngừng. từ Một kênh truyền hình 
non trẻ ra đời trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của vùng đất naM 
bộ lẫn quá trình chuyển biến liên tục của truyền thông hiện đại, vtv9 
đang ngày càng khẳng định vị thế của Một kênh truyền hình quốc gia 
với Sự tiến bộ về chất và lượng. ông lâM văn tư, giáM đốc kênh truyền 
hình quốc gia vtv9 đã có những chia Sẻ chân tình với tạP chí truyền hình 

về tuổi lên 10 của kênh.

Ông Lâm Văn Tư



5

tất cả những biến động trong khu 
vực. Trong giai đoạn này, việc tập 
trung củng cố nhân sự, phương án 
phối hợp giữa ba trung tâm THVN 
tại TP.HcM, cần Thơ, Phú Yên rất 
quan trọng. Trước đây, mỗi chương 
trình được chia đều cho các trung 
tâm thực hiện nên bị manh mún, 
nhỏ lẻ. Bây giờ, nếu cùng chung 
một đầu mũ chương trình nhưng tập 
hợp sức mạnh của ba trung tâm thì 
sẽ tạo nên nhiều chương trình hấp 
dẫn, sâu sắc, bổ ích cho khán giả. chúng 
tôi sẽ tập hợp nguồn lực nhằm tạo nên 
những chương trình chính luận có dấu ấn 
trên kênh VTV9 để thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị.

 Những năm gần đây, truyền thông 
đa phương tiện/truyền thông số đang 
“đe dọa” truyền hình quảng bá khá rõ 
nét, buộc những người làm truyền hình 
phải liên tục thay đổi để thích nghi với 
xu hướng mới của thời đại. Kênh VTV9 
đã có sự đầu tư như thế nào để giữ chân 
khán giả?

Mấy năm trở lại đây, công nghệ số 
đang chi phối truyền hình quảng bá rất 
lớn, tạo nên sức ép rất lớn đối với những 
người làm truyền hình. Tổng Giám đốc 
Đài THVN Trần Bình Minh đã và đang 
triển khai rất quyết liệt các chiến lược 
trong truyền hình truyền thống và cả 
nội dung số. Tại TP. HcM, chúng tôi 
cũng đã nhận diện và theo xu thế chung 
nên nhanh chóng chuyển đổi. có những 
nghiên cứu về điều tra xã hội học, phân 
khúc thị trường mà chúng tôi đã thực hiện 

cho thấy khán giả với độ tuổi từ 35 trở lên 
thì mới dành thời gian nhất định để xem 
tivi, còn từ 35 tuổi trở xuống chủ yếu 
xem tin tức bằng các thiết bị thông minh. 
Những nhà quảng cáo nắm bắt được tâm 
lí, thị hiếu của khán giả nên phải chuyển 
đổi thị phần, do đó nguồn thu của truyền 
hình truyền thống gặp khó khăn. chúng 
tôi cũng phải chuyển sang công nghệ số 
thật nhanh và hiệu quả nếu không muốn 
bị thua trong cuộc chiến này. Nếu không 
chuyển đổi, không những không tạo 
được nguồn thu mà còn không làm được 
nhiệm vụ chính trị vì khán giả đã bị  
phân tán rất nhiều.

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện 
chỉ đạo của Tổng giám đốc Đài Truyền 
hình Việt Nam là tập trung một phần kinh 
phí và nguồn lực để chuyển sang sản 
xuất số. Trước đây, trang web vtv9.com.
vn chủ yếu sản xuất nội dung số là các 
đoạn phim giới thiệu (trailer), biên tập lại 
các chương trình sẵn có để quảng bá và 
xây dựng thương hiệu cho kênh truyền 
hình quảng bá VTV9. Vào thời điểm đó, 
chúng tôi cũng chưa biết sẽ chuyển sang 

sản xuất các chương trình công nghệ số 
theo phương pháp nào. Nhưng từ đầu 
năm 2017, chúng tôi đã hình thành một 
tổ chuyên cung cấp nội dung số riêng 
biệt, bước đầu là thu được hiệu quả khá 
tốt vì tăng sự tương tác với khán giả. Đổi 
mới trang web VTV9 là yêu cầu cấp thiết 
vì đây là công cụ bổ trợ rất đắc lực cho 
quảng bá. Ngoài việc cung cấp và phát 
chung các chương trình số theo yêu cầu 
của toàn Đài thì chúng tôi cũng sẽ sản 
xuất các chương trình riêng.

 Cuộc đua mới này tạo áp lực như 
thế nào cho những người làm nội dung 
khi mà khán giả có nhiều quyền lựa 
chọn cho các chương trình yêu  
thích hơn?

chúng tôi luôn xác định sản xuất 
chương trình số là một trong nhiều giải 
pháp bổ trợ cho truyền hình quảng bá khi 
muốn thu hút khán giả. chẳng hạn, với 
cùng một sự việc xảy ra, trước tiên chúng 
tôi sản xuất một tin vắn khoảng 30 - 45 
giây để thu hút khán giả qua các thiết bị 
số, sau đó mời khán giả muốn biết chi tiết 
hơn về sự việc thì đón xem chương trình 
đầy đủ trên kênh VTV9. Hai bên phải bổ 
trợ nhau chứ nếu không thì sẽ “việt vị” 
ngay, chương trình số sẽ kìm hãm quảng 
bá, còn quảng bá không nhờ được gì 
chương trình số cả. Từ đó, truyền thông 
số và truyền hình quảng bá vẫn tạo được 
nguồn thu trên nền tảng là bổ trợ cho 
nhau. Đó chỉ là một trong nhiều yếu tố 
hợp thành.

 Tôi còn nhớ thời điểm 10 năm 
trước, kênh VTV9 đã gặp rất nhiều khó 
khăn vì nhân sự đang có sự giao thoa 
giữa thế hệ mới và cũ. Nhưng hiện nay, 

(Xem tiếp trang 6)
LưU PHươNG

Phòng máy của VTV9

Trường quay CT 9 phút giao thông

Ghi hình CT Sáng Phương Nam 

http://vtv9.com/
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đội ngũ của kênh đã trưởng thành hơn 
rất nhiều, còn có thêm nhân lực của 
Trung tâm THVN tại Cần Thơ, Phú Yên 
nữa. Vậy hướng bồi dưỡng, phát triển 
yếu tố con người của kênh VTV9 như 
thế nào để đáp ứng yêu cầu mới của 
công việc, thưa ông?

Đời nghề của chúng ta rất ngắn nên 
cần phải có sự chuyển giao thế hệ. Hiện 
nay, 2/3 nhân lực của Trung tâm THVN 
tại TP.HcM đều là đội ngũ trẻ, năng 
động, đam mê nghề nghiệp. Đó là đội 
ngũ quyết định sự sống còn của một kênh 
truyền hình. Bởi vì, làm công việc này 
mà không có đam mê thì không thể làm 
được. Khi có đam mê thì chúng ta mới 
có thể lăn lộn với nghề và từ đó mới có 
những sáng tạo trong công việc. Hai năm 
nay có sự hợp sức của VTV cần Thơ, 
Phú Yên, Ban Thư kí biên tập… và phát 
triển mô hình “tòa soạn hội tụ” bổ trợ về 
kho tài nguyên cho các bản tin thời sự 
trên VTV9 phong phú, đa dạng, kịp thời, 
chất lượng. Tôi cũng đang rất kì vọng vào 

đội ngũ trẻ kế thừa được kinh nghiệm của 
lớp trước và có sự năng động, nhiệt tình.

Những năm qua, Trung tâm Đào tạo 
& bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình của 
Đài đã tích cực hỗ trợ với hơn mười lớp 
học ngắn hạn về chuyển giao công nghệ, 
bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ... mỗi 
năm. chúng tôi cũng mời một số chuyên 
gia đầu ngành ở TP.HcM về kinh tế, tâm 

lí xã hội, nói chuyện chuyên đề… để đội 
ngũ phóng viên, biên tập viên bổ túc thêm 
về kiến thức. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 
bồi dưỡng nhận thức chính trị, đạo đức 
nghề nghiệp, bởi vì vị thế của Đài Truyền 
hình quốc gia thì phải làm đúng và hay, 
chứ không được phép sai, bẻ cong ngòi 
bút, làm không khéo sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến uy tín và vị thế của Đài.

 Bên cạnh những hoạt động nghề 
nghiệp thì đời sống tinh thần của Trung 
tâm THVN tại TP.HCM cũng rất phong 
phú với nhiều hoạt động nâng cao tinh 

thần đoàn kết của cán bộ công nhân 
viên. Ông đánh giá việc tạo không khí 
gắn bó, thân thiết nơi công sở quan 
trọng như thế nào?

Một chiếc xe dù tốt đến mấy cũng 
phải bảo trì, bảo dưỡng thì mới bền được. 
Vì thế, nhìn lực lượng lao động là phóng 
viên, biên tập viên, kĩ thuật viên làm việc 
quần quật suốt ngày để đảm bảo lịch phát 
sóng 24/24 của kênh VTV9 thì Đảng 
ủy, Ban giám đốc Trung tâm THVN tại 
TP.HcM luôn xác định đời sống tinh 
thần cực kì quan trọng để anh em có thể 
tái sản xuất hiệu quả. công đoàn, Đoàn 
thanh niên thường xuyên tổ chức những 
hoạt động dã ngoại cho anh em. do đặc 
thù công việc nên mọi người sắp xếp luân 
phiên tham gia mà vẫn đảm bảo công 
việc. Sau mỗi hoạt động như vậy, thì mọi 
người thêm phấn khởi, gắn bó để tiếp tục 

làm việc, cống hiến. công đoàn còn là 
nòng cốt quan tâm đến cuộc sống của cán 
bộ viên chức, phải chia sẻ những niềm 
vui, nỗi buồn của họ. Mười năm qua, nhờ 
những cố gắng không ngừng mà chúng 
tôi đã xây dựng được một tập thể đoàn 
kết, mọi người biết quan tâm chia sẻ, 
chăm lo cho nhau để tạo nên cái nghĩa, 
cái tình trong cơ quan. Đây là điều rất 
đáng mừng! 

 Cảm ơn những chia sẻ của ông!
 LưU PHươNG (Thực hiện)

VTV9 khẳng định vị thế...
(Tiếp theo trang 5)

MC Mộng Hoài

CT Sáng Phương Nam

Tin tức VTV9 ghi hình ngoại cảnh
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Ở mảng Tin tức, thời sự, bên cạnh các 
bản tin 10h, 11h30, 18h còn có các 

bản tin ngắn như 9 phút giao thông (16h 
hàng ngày), 9 tin (21h hàng ngày), Toàn 
cảnh 24h (18h30, từ thứ 2 - 7 hàng tuần) 
liên tục cập nhật thông tin mới nhất, 
phong phú, đa dạng về nhiều lĩnh vực 
trong đời sống cho khán giả. Trong đó, 
bản tin Sáng phương Nam lên sóng sớm 
nhất (6h hàng ngày) được xem là đặc sản 
của kênh VTV9 với cách thức thông tin 
sáng tạo, mới mẻ. Từ khi bắt đầu ra mắt 
đến nay, đây là chương trình thay đổi 
format nhiều nhất của kênh nhằm đáp 
ứng nhu cầu thông tin ngày 
càng cao của khán giả. Với 
thời lượng 30 phút, chương 
trình có 10 - 15 phút đầu 
tiên cập nhật những tin tức 
nóng nhất trong và ngoài 
nước ở nhiều lĩnh vực 
chính trị, xã hội, thể thao, 
văn hóa. Phần thứ hai là 
mục Lướt 9 vòng là hình 

ảnh, video clip được cư dân mạng quan 
tâm. chuyên mục Đường dây nóng số 9 
giải quyết những vấn đề khó khăn của 
khán giả trong cuộc sống được họ phản 
ánh đến với chương trình Sáng phương 
Nam, từ đó, các phóng viên sẽ vào cuộc 
nhằm mang lại thông tin đa chiều từ 
người dân, các cơ quan chức năng liên 
quan và tìm giải pháp tháo gỡ. Phần cuối 
của chương trình là những câu chuyện 
văn hóa hoặc các điểm hẹn du 
lịch hấp dẫn, các món ăn ngon 
ở nhiều địa phương.  

các chương trình Canh tác thông 
minh (phát sóng 17h20 - 17h40 chủ 

nhật hàng tuần), Cho mùa bội thu (9h30 
sáng chủ nhật) giúp người nông dân kịp 
thời nắm bắt những biến đổi của thời tiết 
để áp dụng những hình thức canh tác 
mới trong nông nghiệp nhằm tăng sản 
lượng nông nghiệp, đồng thời các sản 
phẩm theo phương pháp mới này vẫn 
đảm bảo chất lượng xanh, sạch. 

Talkshow giữ lượng người xem nhiều 
nhất của VTV9 hiện nay là Tôi 

người Việt Nam. Khách mời của chương 
trình không chỉ là những nghệ sĩ nổi 
tiếng mà còn có sự góp mặt của rất nhiều 
chính khách, doanh nhân, nhà khoa học 
thuộc nhiều lĩnh vực đã có những cống 
hiến đáng ghi nhận cho xã hội. 

Với các chương trình giải trí thì 
không thể không nhắc đến vệt 

chương trình ca nhạc cuối tuần đã gắn 
bó với khán giả nhiều năm nay như:  
Tình khúc vượt thời gian, Sol vàng,  
Sài Gòn đêm thứ Bảy, Âm nhạc & Bước 

củA KHÁN GIả
Sự lựa chọn  

vtv9 là kênh tin tức, giải trí tổng hợP nên luôn có rất nhiều 
chương trình hấP dẫn thu hút lượng khán giả thuộc nhiều lứa 

tuổi, trình độ khác nhau. 

(Xem tiếp trang 8)
LưU PHươNG

MC Thúy Hằng lên hình CT 9 phút giao thông

Ghi hình CT X-ShowCT Siêu mẫu nhí
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nhảy… các chương trình được đầu tư 
công phu về chất lượng âm nhạc, nghệ 
thuật đã mang lại cho khán giả yêu nhạc 
những phút giây thư giãn thật sự. 

các chương trình truyền hình thực tế 
đóng mác VTV9 như: X - Show, 

Siêu mẫu nhí, Ai rành 6 câu đều nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán 
giả. X - Show (phát sóng 19h thứ Bảy 
hàng tuần) mang lại những trải nghiệm 
thú vị cho các khán giả với nhiều bộ 
môn thể thao như: dù lượn, đua ngựa, 
đua xe đạp địa hình, lặn biển, bắn súng, 
tập làm lính cứu hỏa… Đây là một trong 
những chương trình được đầu tư công 
phu, hấp dẫn, mới mẻ và có lượng khán 
giả cao nhất trong các chương trình giải 
trí của kênh. 

Nhằm phục vụ khán giả nhỏ tuổi, 
chương trình Siêu mẫu nhí (19h chủ 

nhật hàng tuần) đã bước sang mùa thứ hai 
và có nhiều thay đổi nội dung hấp dẫn 
hơn. Đây không chỉ là sân chơi thời trang 
giúp các bé bồi dưỡng năng khiếu thẩm 
mĩ mà còn rèn luyện tính sáng tạo, tư duy, 
bản lĩnh trên sân khấu và trong cuộc sống. 
Bên cạnh việc lựa chọn trang phục, tự 
phối hợp quần áo cho mình và người 
mẫu, các bé còn được tham gia một tiểu 
phẩm nhỏ trên sân khấu. Ban giám khảo 
là diễn viên Thanh Mai, đạo diễn thời 
trang Hưng Phúc cùng rất nhiều nghệ sĩ 
nổi tiếng. Thời gian ghi hình chương trình 
vào hai ngày cuối tuần để không ảnh 
hưởng đến việc học của các bé. Đây chính 
là điểm cộng đáng giá để thu hút các em 
nhỏ cũng như phụ huynh tham gia. 

Ai rành 6 câu là cuộc thi tìm kiếm tài 
năng ca cổ, cải lương theo hình thức 

truyền hình thực tế. các thí sinh nhận 
được sự hỗ trợ nhiệt tình của những 
nghệ sĩ nổi tiếng của lĩnh vực này. Từ 
những bài ca cổ ban đầu, họ được học 
cách diễn, cách hát theo các trích đoạn 
sân khấu kinh điển, hiện đại về phát huy 
thêm khả năng tiềm tàng, cũng như vun 
đắp tình yêu với bộ môn nghệ thuật 
truyền thống. chương trình vừa kết thúc 
mùa giải thứ hai vào tháng 8/2017. Hiện 
nay fanpage của chương trình đã bắt đầu 
nhận clip dự thi để chuẩn bị cho mùa 
giải tiếp theo. Ekip thực hiện Ai rành 6 
câu hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm 
nhất để đáp ứng sự ủng hộ nhiệt tình của 
khán giả. 

L.P

VT
VĐiểm 

nhấn

khoảnh khắC đáng nhớ Của vTv9
8/10/2007: Phát sóng thời lượng 18 tiếng mỗi ngày, từ 6h - 24h.
11/7/2013: Phát sóng 24/24h.
28/8/2016: Phát sóng VTV9 HD trên hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam 
(VTVcab), là kênh truyền hình thứ 7 của Đài THVN phát sóng theo chuẩn HD. 
29/9/2015: VTV9 HD được phát sóng quảng bá toàn quốc qua hệ thống truyền 
hình số mặt đất DVB-T2 do VTV truyền dẫn và được phát sóng trên nhiều hệ 
thống truyền hình khác. 
1/1/2016: Chính thức trở thành kênh truyền hình quốc gia.

Sự lựa chọn...  
(Tiếp theo trang 7)

CT X-Show CT Ai rành 6 câu

CT Tòa soạn phút 89
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Thùy Linh - Hồng Phúc 
vtv9 trong tôi

btv - Mc hồng Phúc gắn bó 
với kênh vtv9 từ những 
ngày đầu Phát Sóng và ngày 
càng được nhiều khán giả 
yêu Mến. trong khi đó Mc 
thùy linh Mới chỉ làM việc 
ở trung tâM thvn tại tP.
hcM Một thời gian ngắn. 
tuy vậy, họ là hai trong Số 
rất nhiều btv - Mc của vtv9 
đều có điểM chung là luôn 
nỗ lực trong công việc để 
chung tay góP Phần cho  
Sự chuyên nghiệP, lớn  
Mạnh hơn của ngôi nhà  
chung này. 

 Là một trong những BTV gắn 
bó với kênh VTV9 ngay từ những ngày 
đầu thành lập. Trong mười năm qua, kỉ 
niệm nào đáng nhớ nhất với anh?

Tôi may mắn là người đầu tiên xuất 
hiện trên bản tin Thời sự của VTV9 vào 
ngày phát sóng lần đầu 8/10/2007, rồi bản 
tin Sáng phương Nam… Đó là những dấu 
ấn đáng nhớ trong 15 năm tôi gắn bó với 
VTV nói chung và 10 năm đi cùng VTV9 
nói riêng. 

có những lúc tưởng chừng quá nhiều 
khó khăn sẽ khiến mọi người bỏ cuộc. 
Nhưng may thay, chúng tôi đã vượt qua 
nhờ sự lãnh đạo của Ban giám đốc cùng 
với nỗ lực của mỗi một thành viên. Trong 
thời gian vừa qua, lãnh đạo đã tạo điều 
kiện rất nhiều để anh em nâng cao nghề 
nghiệp và đời sống. Nhờ vậy mà bây giờ 

VTV9 đã trở thành một kênh truyền hình 
ngày càng thu hút khán giả. Với sự hỗ trợ 
của VTV24 trong một thời gian cũng như 
sự sát nhập của VTV cần Thơ và Phú 
Yên, chương trình trên kênh VTV9 hiện 
nay ngày càng phong phú. 

 Nhiều BTV - MC chỉ lên sóng 
khoảng mười năm rồi sau đó sẽ chuyển 
sang công việc phía sau màn hình nhiều 
hơn. Trong khi có vẻ anh vẫn còn sung 
sức ở vị trí này?

Đúng vậy, có một số người cứ “chiếm 
sóng” hoài như tôi (cười). Nhưng tôi vốn 
thích làm chuyên môn hơn là quản lí và 
cảm thấy như vậy là đủ. 

 Anh mong muốn tuổi lên 10 của 
VTV9 sẽ có điều gì khác biệt?

Tôi nghĩ rằng muốn VTV9 mạnh 
hơn thì phải có một màu sắc đặc thù của 

miền Nam hơn. Hiện nay, kênh vẫn đang 
bị ảnh hưởng bởi đại gia đình VTV mà 
chưa rõ màu sắc riêng. Tuy nhiên, nói đi 
cũng phải nói lại, VTV9 là kênh truyền 
hình tổng hợp nên phải đảm đương nhiều 
nhiệm vụ cùng lúc. Lợi thế của kênh là 
phong phú, nhiều màu sắc, nhưng ngược 
lại, lượng khán giả bị phân tán. Tôi nghĩ 
rằng, chúng tôi cần thời gian và sự hợp 
sức của mọi người hơn nữa để có thể 
mang đến một VTV9 “sắc nét” hơn. 

 Không chỉ thường xuyên lên 
hình trên VTV9, Hồng Phúc còn 
thường xuyên xuất hiện với hình ảnh 
năng động, đa dạng trên nhiều kênh 
sóng khác của Đài như: VTV1, VTV2, 
VTV3… Liệu anh sẽ mang lại điều gì 

HảI LAM
(Xem tiếp trang 10)

Hồng Phúc 
nHIệT TìnH “cHIếM Sóng”

VT
VGươnG mặt

tranG bìa
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VT
VGươnG mặt

tranG bìa

(Tiếp theo trang 9)
vtv9 trong tôi

bất ngờ cho khán giả trong thời 
gian tới?

Tôi luôn tìm cơ hội để phát triển nghề 
nghiệp. Tôi thích được tung tỏa, biến tấu 
theo nhiều dạng chương trình khác nhau. 
Sau nhiều năm thử nghiệm ở nhiều lĩnh 
vực khác nhau, tôi vẫn cảm thấy mình 
hợp hơn ở mảng giải trí nhưng hiện nay 
VTV9 đang thiếu BTV - Mc nên mọi 
người không muốn tôi chuyển hẳn sang 
giải trí. Nhưng thật lòng, tôi muốn được 
làm những talk show, game show mang 
dấu ấn của cá nhân mình. Hi vọng đến lúc 
về hưu sẽ kịp thực hiện (cười lớn). 

 Hỏi thật nhé, chắc là anh đã nhận 
được nhiều lời mời chuyển công việc 
hấp dẫn phải không? 

Tuy được các anh chị ở Ban khác 
yêu quý nhưng tôi không thể nào rời bỏ 
VTV9 giữa chừng vì mọi người ở đây 
quá tốt với tôi. Tôi được lãnh đạo VTV9 
ưu ái tạo điều kiện để làm rất nhiều 
chương trình của các ban khác trong Đài. 
Ngoài ra, tôi còn được cử đi các chuyến 
công tác nước ngoài cũng như tạo điều 
kiện tham gia các lớp chuyên môn nâng 
cao. Việc đi làm ở bên ngoài kênh VTV9 
giúp tôi mở mang kiến thức, tăng thêm 
mối quan hệ và biết được vị trí của mình 
trong giới chuyên môn và khán giả. Tôi 
không thích kiểu bảo thủ an toàn mà thích 
có cơ hội cọ sát nhiều hơn để làm nghề 
tốt hơn. 

Hơn nữa, cách đây bảy năm, gia đình 
tôi gặp khó khăn vì sức khỏe của con 
trai đầu lòng không tốt, tôi đã nhận được 
nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của Ban lãnh 
đạo và đồng nghiệp. Đây chính là sợi 
dây tình cảm khiến tôi không thể xa rời 
VTV9. 

 Có phải vì luôn tâm niệm “cơ hội 
phải do mình nắm bắt chứ không gì có 
sẵn” nên anh có rất nhiều bạn bè và hay 
bị trêu là “quý ông thân thiện”? 

Tôi nghĩ rằng, việc có nhiều bạn bè 
giúp ích rất nhiều cho công việc biên tập, 
dẫn chương trình. Mỗi người bạn là một 
người thầy. Tôi không thể biết hết tất cả 
mọi thứ trên đời nhưng nhờ bạn bè hỗ trợ 
nên tôi được cập nhật kiến thức, từ ngữ 
chuyên môn, nắm bắt tính thời sự của 
nhiều ngành nghề khác nhau như y học, 
kinh tế, luật... Biên tập viên chỉ đưa kịch 
bản với khung chương trình thôi, BTV - 
Mc phải là người triển khai câu chuyện 
nhuần nhuyễn, tự nhiên hơn. Nếu người 
dẫn chỉ nói đúng phận sự của mình, 
không biết thêm thắt gì, khách mời nói 
hớ cũng không biết điều chỉnh lại thì sẽ 
rất nhạt nhòa và nhanh chóng “mất tích” 
sau đó. 

 Tính cách quảng giao của anh 
là do sẵn có từ trước hay bắt đầu hình 
thành từ khi làm công việc BTV - MC?

Hai điều này song song với nhau. Với 
tôi, “bạn” không chỉ là “bè” để cho vui 
mà là những người có thể chia sẻ niềm 
vui nỗi buồn, luôn có mặt khi cần nhau. 
Nhờ vậy mà công việc của tôi rất thuận 
lợi, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ.  

 Cám ơn những chia sẻ của anh!

BTV - MC Hồng Phúc tham gia 
ASEAN Japan TV - Festival 2017
Vừa qua, tại Manila - Philippines, 
nhằm tăng tính hợp tác giao lưu, 
MC- BTV - diễn viên Dương Hồng 
Phúc vinh dự là gương mặt đại diện 
Việt Nam tham gia aSEan Japan 
tV - Festival 2017 (Liên hoan 
truyền hình Đông Nam Á với Nhật 
Bản). Đây là nơi gặp gỡ và hội tụ 
các đài truyền hình trong khu vực 
và Nhật Bản. MC Hồng Phúc là 
đại diện VTV trong đoàn Việt Nam 
tham dự đã giới thiệu với các nước 
về các chương trình mà anh tham 
gia như: Sáng phương nam, Vào 
bếp khó gì, như chưa hề có cuộc 
chia ly, robocon, bố ơi, mình đi 
đâu thế?. MC Hồng Phúc chia sẻ, 
anh mong muốn sẽ được hội ngộ với 
các đồng nghiệp của nước bạn vào kì 
Liên hoan tiếp theo. 

NT

Hồng Phúc dẫn chương trình với 
nhiều thể loại đa dạng
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Tốt nghiệp ngành âm nhạc và 
từng biểu diễn trên sân khấu 
chuyên nghiệp với vai trò ca 

sĩ nhưng Thùy Linh lại có duyên với 
truyền hình nhờ mẹ. Năm 2011, tình cờ 
mẹ của cô thấy kênh VTV9 tuyển cộng 
tác viên nên muốn con gái thử sức với 
một công việc ổn định. Ban đầu cô 
gái có máu nghệ sĩ và ham thích bay 
nhảy đã cương quyết từ chối vì công 
việc Mc quá lạ lẫm. Hai mẹ con đã tranh 
luận căng thẳng đến mức giận nhau. cuối 
cùng, Thùy Linh đành chiều theo ý của 
mẹ. Trong buổi thi tuyển khoảng 100 
người, cô may mắn có tên trong danh 
sách 10 người cuối cùng. Nhờ có kinh 
nghiệm sân khấu, không đặt nặng tâm 
lí đi thi nên cô rất dạn dĩ, hoạt bát, thoải 
mái trước đám đông và ghi điểm trong 
cuộc tuyển chọn. Ngoài ra, chất giọng 
ngọt ngào đúng chuẩn Nam Bộ cũng giúp 
cô gái sinh ra và lớn lên ở TP.Hồ chí 
Minh có nhiều lợi thế khi bước chân vào 
môi trường VTV9.

dù lúc đầu chưa quen với quy định 
giờ giấc, công việc của cơ quan nhà nước 
nhưng sau sáu năm gắn bó với truyền 
hình, Thùy Linh đã xem VTV9 là mái 
nhà thứ hai của mình. Vì không học qua 
trường lớp chuyên môn, Thùy Linh tự 
nhận mình chỉ có ưu điểm là sự dạn dĩ 

nhưng chưa có sự linh hoạt trong việc sắp 
xếp câu chữ khi đứng trước máy quay. 
Bù lại, cô luôn cảm thấy may mắn vì 
được làm việc trong môi trường chuyên 
nghiệp để có cơ hội làm nghề. cô được 
học hỏi rất nhiều từ những đồng nghiệp 
đi trước để nâng cao chuyên môn nghề 
nghiệp. Điều thú vị là cô Mc xinh xắn 
này thường học hỏi kinh nghiệm của các 
Mc nam chứ không phải Mc nữ, bởi vì 
cô thường có cơ hội dẫn chung với các 
Mc nam nên tranh thủ học nghề mọi 
lúc. Mỗi người cho cô một bí quyết hay 
khi dẫn chương trình, xử lí tình huống, 
biên tập kịch bản... Mong muốn lớn nhất 
hiện nay của cô là có thể trau dồi thêm 
nhiều kiến thức và tự thực hiện, biên tập 
được chương trình riêng cho mình trong 
tương lai. 

Điểm đặc biệt là cô được thỏa sức 
làm việc với hai niềm đam mê của mình: 
ẩm thực và du lịch. Với lợi thế dẫn dắt 
các chương trình ngoại cảnh, Mc Thùy 
Linh hiện đang là gương mặt quen thuộc 
trong các chuyên đề như: Rong ruổi đất 
phương Nam, Món ngon phương Nam, 
Dấu ấn tình người… Khi ra hiện trường, 
biên tập chỉ cần nói khái quát nội dung 
với Thùy Linh, còn lại cô sẽ tự ứng biến 
theo từng hoàn cảnh. Ngoài ra, cô còn 
gắn bó với chương trình Phút tám 9 nhiều 
năm qua. Đây là chương trình tin tức giải 
trí được xây dựng theo dạng tổng hợp 
với tin tức vui nhộn, trò chơi vận động, 

sitcom… đòi hỏi Mc phải có tính hài 
hước, năng động và khả năng diễn 
xuất khi đóng tiểu phẩm. Thùy Linh 
cùng với Mc Minh xù và nhạc sĩ Sỹ 
Luân đã phối hợp rất ăn ý với nhau. 
Nhờ lợi thế đã đi hát nhiều năm nên 
Thùy Linh quen biết nhiều khách mời 
là nghệ sĩ, do đó cô đã tung hứng với 
các khách mời rất nhịp nhàng, mang 
lại nhiều thông tin thú vị, tình huống 
vui nhộn cho khán giả. 

công việc của “người nhà Đài” 
mang đến sự ổn định mà cô không 

ngờ tới. VTV9 đã tạo rất nhiều cơ hội để 
Thùy Linh làm nghề cũng như ổn định 
về mặt tài chính. Trước khi vào Đài thì 
vẫn còn “trông cậy” vào bố mẹ, còn bây 
giờ, Thùy Linh có thể tự lo cho cá nhân 
và còn có thể phụ giúp chi tiêu trong gia 
đình. Động lực lớn nhất của Thùy Linh là 
mỗi khi ghi hình các chương trình ngoại 
cảnh thì được khán giả nhận ra và hỏi 
thăm. Vì biết cô qua các chương trình 
ẩm thực, du lịch nên mọi người thường 
nhờ Thùy Linh chia sẻ về những món 
ăn ngon, hoặc những điểm đến thú vị. 
Điều này khiến cô gái sinh năm 1989 rất 
hạnh phúc. cô luôn dành thời gian để trò 
chuyện cùng khán giả, nhờ họ góp ý về 
các chương trình của mình để có thể làm 
tốt hơn, đáp ứng tình cảm và kì vọng của 
những người gắn bó với kênh VTV9. 

HảI LAM (Thực hiện)

MC Thùy Linh trong 
các chương trình của VTV9

Mc Thùy Linh 
Ổn địnH TạI “ngôI nHà THứ HaI”

http://tp.h?/
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VT
Vtruyền hình

Đó Đây
Trạm pháT sóng Truyền hình số mặT đấT Tại kon Tum và gia Lai 

Chính ThứC hoạT động

pTL Việt Nam tim tôi Của vTv vào 
Chung kếT abu prizes 2017

Đài THVN vừa bàn giao và đưa 
vào sử dụng Trạm phát sóng 

truyền hình số mặt đất dVB - T2 tại 
Kon Tum và Gia Lai. Đây là nhiệm 
vụ của VTV nhằm thực hiện đề án số 
hóa truyền dẫn truyền hình số mặt đất 
đến năm 2020 và dự án “Mở rộng 
phủ sóng truyền hình tới miền núi, 
vùng sâu, vùng xa” được chính phủ 
phê duyệt. Trạm phát sóng tại tỉnh Kon 
Tum được đặt tại Đài PTTH tỉnh Kon 
Tum có công suất máy phát 2,4kw kênh 26, băng tần UHF. Hệ 
thống phát hình số mặt đất là thế hệ máy phát sóng mới nhất 
với công nghệ đột phá của GatesAir, chất lượng chương trình 

truyền hình cao hơn hẳn so với 
truyền hình tương tự (Analog) chất 
lượng âm thanh, hình ảnh trung thực 
và sắc nét. Tại tỉnh Gia Lai, Trạm 
phát sóng nằm tại vị trí núi Hàm 
Rồng, xã chư H’rông, TP. Pleiku có 
độ cao trên 800m để lắp đặt trạm 
phát sóng. 

Việc đưa vào trạm phát sóng giúp 
người dân ở hai tỉnh Tây Nguyên, nhất 

là ở các địa bàn các vùng sâu, vùng xa dễ 
dàng xem được 9 kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh 
của Đài PT-TH Kon Tum, Đài PT-TH Gia Lai.

PV

Việt Nam tim tôi - 
bộ phim do 

Trung tâm THVN tại 
TP HcM kết hợp 
cùng Ban Hợp tác 
quốc tế, Đài THVN 
sản xuất là 1 trong số 
6 chương trình được 
vào vòng chung kết ABU Prizes 2017 hạng mục Phim tài 
liệu. Bộ phim do đạo diễn Manouchehr Abrontan thực 
hiện, tập trung phỏng vấn những người phụ nữ Việt Nam 
đã trải qua thời kì chiến tranh chống Mỹ cứu nước, những 
chị em trong thời đổi mới và hiện tại ở nhiều vùng miền 
trên cả nước nhằm khắc họa chân dung người phụ nữ Việt 
Nam. Với độ dài hơn 50 phút, không lời bình, những cuộc 
phỏng vấn được xâu chuỗi bằng âm nhạc và ngôn ngữ 
múa hình thể. BTc ABU Prizes 2017 sẽ chấm giải từ 25 - 
27/ 9 tại Kuala Lumpur. Những người chiến thắng sẽ được 
công bố và trao giải tại Lễ trao giải vào 3/11 tại Thành 
Đô, Trung Quốc.

H. MY

Nhân dịp chào 
mừng kỉ niệm 

47 năm Ngày Phát 
sóng chương trình 
truyền hình đầu tiên 
của Đài THVN, 
công đoàn Đài đã 
tổ chức Liên hoan 
tiếng hát những người làm truyền hình do các thế hệ viên chức, 
người lao động Đài THVN biểu diễn. 61 tiết mục được 34 đơn vị 
mang đến Liên hoan dự thi được đầu tư kĩ lưỡng cả về nội dung và 
hình thức thể hiện. Ban giám khảo đã thống nhất và tìm ra Giải Đặc 
biệt của Liên hoan năm nay thuộc về Ban Thời sự với tiết mục Thời 
sự ca. các tiết mục xuất sắc đã được công diễn vào Lễ kỷ niệm 47 
năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 
7/9/2017) và đưa tòa nhà Trung tâm THVN vào hoạt động. Liên 
hoan tiếng hát những người làm truyền hình 2017 đã kết thúc 
nhưng dư âm về một sân chơi ca hát “cây nhà lá vườn” vẫn còn 
đọng lại trong tâm trí những người nhà Đài.

NGUYễN TRầN 
Ảnh: HảI HưNG

Dư âm về sân Chơi “Cây nhà Lá vườn”

Một tiết mục của Ban Truyền hình tiếng dân tộcGhi hình PTL Việt Nam tim tôi

Lễ bàn giao Trạm phát sóng truyền hình số mặt đất tại  
Kon Tum và Gia Lai

Vừa qua, tại Hà Nội, Giải thưởng Cúp 
chiến thắng 2017 thường niên lần thứ 

ba chính thức được công bố nhằm tôn 
vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt 
làm rạng danh thể thao Việt Nam. Đây là 
giải thưởng thường niên do Tổng công ty 
Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) 
phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ 
chức. Theo BTc, giải thưởng năm nay bao 
gồm 08 hạng mục là: Nam vận động viên 
của năm; Nữ vận động viên của năm; Đội 
tuyển của năm; Huấn luyện viên của năm; 

Vận động viên trẻ của năm; Vận động 
viên được yêu mến nhất; Vận động viên 
người khuyết tật xuất sắc của năm; Hình 
ảnh thể thao ấn tượng của năm; Giải thành 
tựu cống hiến trọn đời… cùng đơn vị 
đồng hành Fox, Cúp chiến thắng lần thứ 
ba được công bố và phát động từ ngày 
12/9. Gala trao giải dự kiến tổ chức vào 
tháng 1/2018 tại Hà Nội, được phát sóng 
trực tiếp các kênh thể thao trên truyền 
hình và trực tuyến thuộc hệ thống 
VTVcab.

Cúp ChiếN thắNg 2017 
nhiều bấT ngờ  

kịCh Tính

HÀ HươNG
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Lễ trao giải thưởng truyền hình danh tiếng Primetime 
Emmy lần thứ 69 được đánh giá là một mùa tranh tài 

ngang ngửa, khó dự đoán với nhiều ứng cử viên nặng kí. 
Vượt lên trên các ông lớn trong làng truyền hình Mỹ, hãng 
truyền hình trực tuyến non trẻ Hulu để trở thành mới là đơn 
vị thắng đậm nhất tại Primetime Emmy lần này với hàng 
loạt giải thưởng quan trọng cùng bộ phim gây tiếng vang lớn 
The Handmaid’s Tale (Chuyện người hầu gái). 

Bên cạnh nhiều chiến thắng được đánh giá thuyết phục, 
Primetime Emmy 2017 cũng để lại nhiều tranh cãi, nuối tiếc 
khi những bộ phim, nghệ sĩ xuất sắc trắng tay ra về. Đó là 
bom tấn truyền hình mới của HBo - Westworld từng dẫn đầu 
với 22 đề cử nhưng bất ngờ không một lần được vinh danh 
trong đêm trao giải chính thức mà chỉ nhận 5 tượng Vàng ở 
các hạng mục kĩ thuật, sáng tạo. Bộ phim Feud quy tụ các 
ngôi sao gạo cội lừng lẫy cũng thất bại, chung số phận là 
Stranger Things và Fargo - những bộ phim vốn được đánh 
giá rất cao và gây ấn tượng mạnh về phong cách làm phim, 
diễn xuất độc đáo. 

những giải Thưởng đáng Chú ý Của emmy 2017
* Thể loại chính kịch: Phim hay nhất: The Handmaid’s 

Tale; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Sterling K.Brown 
(phim This Is Us); Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: 
Elisabeth Moss (phim The Handmaid’s Tale)

* Thể loại phim hài: Phim hay nhất: Veep; Nam diễn viên 
chính xuất sắc nhất: donald Glove (phim Atlanta); Nữ diễn 
viên chính xuất sắc nhất: Julia Louis - dreyfus (phim Veep). 

* Phim ngắn tập: Phim hay nhất: Big Little Lies; Nam 
diễn viên chính xuất sắc nhất: Riz Ahmed (phim The Night 
of); Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nicole Kidman (phim 
Big Little Lies).

* chương trình truyền hình thực tế: The Voice
* Talk show tạp kĩ: Last Week Tonight With John Oliver 

H.H

primeTime emmy 2017:
CuộC đại Thắng Của  
The haNdmaid’s tales

The Start of Japan - Sự khởi nguồn của Nhật Bản  là series 
chương trình khám phá, tìm hiểu về nguồn gốc của những 

nét đẹp văn hóa và truyền thống của Nhật Bản, dài 5 tập, do Đài 
Truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần phát thanh và truyền 
hình Nara (tỉnh Nara, Nhật Bản) hợp tác sản xuất. Theo đó, 
nhóm phóng viên thuộc Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN 
sẽ trực tiếp sản xuất dưới sự hỗ trợ của Đài Truyền hình Nara về 
ý tưởng kịch bản, giám sát ghi hình, tư vấn nội dung cùng với 
sự hỗ trợ máy móc thiết bị và kĩ thuật. Phim được thực hiện tại 
tỉnh Nara - thủ đô đầu tiên của Nhật Bản, là nơi hoàng đế đầu 
tiên Nhật Bản xây dựng cung điện và lên ngôi từ 2.700 năm 
trước. chương trình tìm kiếm nét hấp dẫn, kì diệu và sự chân 
thành của người dân Nhật Bản nhằm giới thiệu những nét hấp 
dẫn của Nhật Bản cũng như tỉnh Nara, được thể hiện theo hình 
thức phim tài liệu dưới góc nhìn phóng viên Việt Nam.

HÀ cẩM

khởi động series phim  
sự khởi NguồN Của Nhật BảN

Xuất hiện trong 
phần 2 của series 

phim truyền hình Sick 
Note, “cô nàng lắm 
chiêu” Lindsay Lohan 
sắp tái ngộ khán giả 
màn ảnh nhỏ.  Nổi lên 
như một tài năng sáng 

giá của disney sau phim The Parent Trap năm 1998, Lindsay 
liên tục gặt hái được nhiều thành công khi còn nhỏ tuổi. Tuy 
nhiên, hào quang đến sớm đã khiến nữ diễn viên trẻ sa lầy vào 
các bữa tiệc ăn chơi và vướng vào nhiều scandal đình đám. 
Sau 3 năm ngừng đóng phim, Lindsay Lohan xuất hiện trở lại 
với phong cách trẻ trung cùng mái tóc ngắn. cô sẽ vào vai 
Katerina West - một nhân viên bảo hiểm bị chẩn đoán nhầm 
bệnh là mắc hiểm nghèo, dù đã biết là không phải nhưng vẫn 
cố tình nói dối để được gia đình và bạn bè đối xử với mình tốt 
hơn. Điều thú vị là trong khi Lindsay và ekip đã tiến hành 
quay phần 2 thì phần 1 vẫn còn chưa được phát sóng.

B. LY (Theo Holywood Reporter)

“Cô nàng Lắm Chiêu”  
Trở Lại màn ảnh nhỏ

Ekip làm phim The Handmaid’s Tale bội thu giải thưởng

Ekip làm phim của VTV và các 
đồng nghiệp Nhật Bản cùng trao 

đổi trong quá trình sản xuất
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bệ phóng Của CáC 
Tài năng nhí

Little Big Shots là nơi hội tụ của 
các em nhỏ có độ tuổi từ 3 - 13 được 
mời đến để trò chuyện và biểu diễn 
những biệt tài của mình trước khán 
giả. chương trình rất dễ  “gây nghiện” 
không chỉ ở sự hài hước, dí dỏm của 
người dẫn chương trình mà còn ở sự dễ 
thương, đáng yêu của các thí sinh nhí. 
Lần đầu tiên được phát sóng trên kênh 
NBc của Mỹ vào năm 2016, đến thời 
điểm hiện tại, Little Big Shots đã được 
mua bản quyền và phát sóng tại hơn  
11 nước và vùng lãnh thổ. Gặt hái được 
rất nhiều thành công khi chỉ mới sản 
xuất được hai mùa, Little Big Shots đã 
nhanh chóng trở thành chương trình giải 
trí được yêu thích nhất và có lượt xem 
nhiều nhất của đài NBc trong vòng 10 
năm trở lại đây. dù ra đời chưa được 
bao lâu nhưng đến nay, chương trình đã 
gây được tiếng vang lớn, trở thành bệ 

phóng của các ngôi sao nhí khắp 
nơi trên thế giới. 

Phiên bản Việt của Little Big 
Shots - Mặt trời bé con không 
chỉ là nơi giới thiệu các em bé có 
những biệt tài đặc biệt mà còn 
mong muốn tạo ra một không 
gian giải trí hoàn toàn khác biệt 
dành cho khán giả. Với những 

màn đối đáp hài hước và duyên dáng, 
các tiết mục trình diễn đa dạng và bất 
ngờ cùng những câu chuyện thú vị của 
các bạn nhỏ đáng yêu trong nước và cả 
các nước khác trên thế giới, người xem 
chắc chắn sẽ có những giây phút thư 
giãn thoải mái, đi từ ngạc nhiên này 
đến ngạc nhiên khác khi theo dõi mỗi 
tập phát sóng. Mỗi tập của Little Big 
Shots - Mặt trời bé con sẽ có khoảng 
5 - 6 em nhỏ tham gia. Khác với nhiều 
sân chơi dành cho thiếu nhi hiện 
nay, Mặt trời bé con chỉ đơn thuần là 
chương trình tôn vinh tài năng của các 
bé với những màn trình diễn hấp dẫn và 
những cuộc trò chuyện thân mật, thoải 
mái giữa người dẫn chương trình và các 
bé mà không có bất kì sự thi đấu, ganh 
đua, hay đặt nặng thắng - thua. 

những “mặT Trời bé Con”  
đầu Tiên

Tập đầu tiên của Little Big Shots Việt 
Nam - Mặt trời bé con đã mang đến vô 

vàn ngạc nhiên thích thú cho khán giả 
không chỉ bởi những màn đối đáp lém 
lỉnh, đáng yêu, mà còn ở khả năng, biệt 
tài của các cô bé cậu bé còn rất nhỏ 
tuổi đến từ khắp mọi nơi trong và ngoài 
nước. Đó là bé Gia Khánh với khả năng 
tính nhẩm thần kì, cậu bé “hạt tiêu” 
Quang Bình với trí nhớ siêu phàm, hay 
cô bé An Nhiên “Bối Bối” và cô bé lai 
Thư Kỳ đã có hai màn trình diễn làm 
“vỡ tung” trường quay. Đặc biệt, cô bé 
xinh xắn 5 tuổi Bella devyatkina đến 
từ nước Nga khiến Mc Lại Văn Sâm 
lẫn khán giả phải trầm trồ khi chứng 
kiến màn đối đáp 7 ngoại ngữ vô cùng 
linh hoạt của cô bé.

Khi tham gia Mặt trời bé con, các 
bé còn có cơ hội được mời tham gia 
trình diễn tài năng của mình tại sân 
chơi Little Big Shots tại những quốc 
gia sản xuất phiên bản chương trình 
truyền hình nổi tiếng này. Được biết, 
chương trình vẫn tiếp tục tuyển sinh, 
thông tin thường xuyên được cập nhật 
trên fanpage chính thức của chương 
trình - https://www.facebook.com/
LittleBigShotsVietnam.

NGUYễN TRầN 
Ảnh: côNG TY BHd

Không gian giải trí khác biệt 
cho tài năng nhí

không đấu trí căng thẳng, 
không Phân biệt thắng thua, 
LiTTLe Big SHoTS VieTNAM - MặT 
Trời Bé CoN là Sân chơi Mới lạ 
và hấP dẫn để các tài năng nhí 
trong nước và quốc tế Phô 
diễn khả năng của Mình. Mùa 
đầu tiên gồM 15 tậP, được Phát 
Sóng vào lúc 20h tối thứ bảy 
hàng tuần trên kênh vtv3.  

Các hình ảnh 
trong chương trình

https://www.facebook.com/
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Hiện nay, ở nhiều quốc gia, 
chính phủ đã phối hợp với 
các cơ quan truyền thông thực 

hiện chương trình truyền hình giáo dục 
tài chính cho người dân, trong khi đó, 
điều này vẫn hoàn toàn mới mẻ tại Việt 
Nam. chính vì vậy, trên cơ sở đẩy mạnh 
giáo dục tài chính và thúc đẩy nguồn 
nhân lực hệ thống tài chính - ngân hàng, 
nhằm phát triển nền tài chính toàn diện, 
Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN) đã phối hợp cùng 
Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài THVN 
tổ chức thực hiện chương trình truyền 
hình thực tế Những đứa trẻ thông thái.

Mang thông điệp Học hỏi về tiền, 
làm chủ tương lai, chương trình sẽ cung 
cấp cho các em những kiến thức bổ ích 

và hiểu biết đúng đắn về giá trị đồng 
tiền, giúp các em biết tiết kiệm và quản 
lí tiền một cách thông minh và hiệu quả; 
qua đó giáo dục trẻ nhỏ về lòng yêu lao 
động, tính nhân ái trong cuộc sống, góp 
phần tạo dựng nền tảng tài chính vững 
chắc trong tương lai.

Đến với chương trình, các em sẽ 
được tham gia nhiều hoạt động thực 
tế như: tham quan Bảo tàng tiền của 
NHNN, trải nghiệm các hoạt động kiếm 
tiền đơn giản, các dịch vụ tài chính, trò 
chơi rèn luyện kĩ năng sử dụng tiết kiệm 
tiền, đầu tư tiền… qua đó thấu hiểu 
thông điệp được đúc kết trong các câu 
ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam 
như: Lao động là vinh quang; Hạnh 
phúc là sự sẻ chia; Có công mài sắt có 
ngày nên kim...

Để xây dựng kịch bản cho chương 
trình, ban tổ chức đã tích cực nghiên 
cứu, lựa chọn từ các chương trình giáo 
dục, phổ cập kiến thức tài chính của 
Ngân hàng Trung ương tại nhiều quốc 
gia để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn 
tại Việt Nam. Kết cấu chương trình 
bao gồm ba phần: Phần 1, các em học 
sinh tham gia sẽ được phỏng vấn theo 

chủ đề từng số. Những câu hỏi đưa ra 
được phân loại dựa trên mảng kiến thức 
theo từng cấp học. Phần 2, dựa vào câu 
trả lời của các em, một nhóm học sinh 
sẽ được trải nghiệm thực tế theo từng 
chủ đề như: tham quan Ngân hàng Nhà 
nước, Bảo tàng tiền, đến các chi nhánh 
Ngân hàng thương mại… Qua đó, các 
em sẽ rút ra những bài học tài chính cơ 
bản phù hợp với lứa tuổi của mình. Sau 
đó, chương trình sẽ đưa ra câu hỏi giới 
thiệu nội dung tiếp theo. Phần 3, chương 
trình đưa ra các câu nói nổi tiếng của 
các danh nhân, ca dao tục ngữ Việt Nam 
để các em phân tích và hiểu về ý nghĩa 
cuộc sống, ý nghĩa lao động, học hành 
và trau dồi kiến thức… 

Tập 1 của chương trình Những đứa 
trẻ thông thái dự kiến sẽ phát sóng vào 
lúc 16h50 thứ Bảy ngày 23/9 trên kênh 
VTV1. Với hình thức thể hiện gần gũi, 
hấp dẫn nhưng bài bản, chuyên nghiệp, 
chương trình hứa hẹn là sân chơi bổ ích 
cho các em học sinh, đặc biệt giúp các 
em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa dễ 
dàng nắm bắt kiến thức cần thiết về tài 
chính, ngân hàng.

dIỆP cHI 

những đứa trẻ thông thái

GIúP TRẻ Học HỏI VỀ TIỀN

nhằM nâng cao nhận thức cho 
công chúng, đặc biệt là trẻ eM 
về lĩnh vực tài chính, vụ 
truyền thông ngân hàng nhà 
nước việt naM đã Phối hợP 
cùng trung tâM tin tức vtv24 - 
đài thvn tổ chức thực hiện 
chương trình truyền hình 
thực tế NHữNg ĐứA Trẻ THÔNg 
THái. đây cũng là chương 
trình đầu tiên về giáo dục tài 
chính cho trẻ eM được Phát 
Sóng trên truyền hình  
quốc gia.

VT
VChươnG 

trình mới

Buổi casting chương trình 
Những đứa trẻ thông thái
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Thí sinh tham gia chương trình là 
những cô bé, cậu bé từ 4 đến 8 
tuổi. Mỗi tuần sẽ có 3 bé cùng 

nhau tranh tài qua các vòng thi để chọn 
ra 1 bé xuất sắc nhất. 3 thí sinh chiến 
thắng của 3 tuần trong tháng sẽ được 
vào vòng thi tháng và 12 thí sinh chiến 
thắng ở mỗi tháng sẽ được vào vòng thi 
quý. cuối cùng, 4 thí sinh chiến thắng ở 

mỗi quý sẽ cùng nhau tranh tài ở vòng 
chung kết năm.

Với thời lượng 45 phút mỗi tập, Bản 
lĩnh nhóc tỳ có 3 phần thi với kết cấu 
khác nhau. Ở phần thi đầu tiên, chương 
trình sẽ đưa ra loạt câu hỏi đơn giản để 
các bé thể hiện sở thích, tính cách của 
mình. Đến phần thi thứ hai, các bé được 
dịp thể hiện kiến thức của mình ở nhiều 
lĩnh vực. Ở phần 3, với sự góp mặt của 
các nghệ sĩ đang được yêu thích, chương 
trình sẽ đưa ra những tình huống để thử 
thách các bé. Đây sẽ là nơi để các bé bộc 
lộ cá tính đáng yêu, sự thông minh và khả 
năng xử lí tình huống.

cùng với sự dẫn dắt của Mc Đại 
Nghĩa, Bản lĩnh nhóc tỳ là nơi các bé 
được trải nghiệm và học thêm nhiều 
bài học từ các câu hỏi tình huống mà 
chương trình đặt ra. Đây cũng là cơ hội 
để bố mẹ khai thác những khả năng còn 
tiềm ẩn của con mình, tạo điều kiện cho 
bé phát triển toàn diện. Đồng thời, Bản 
lĩnh nhóc tỳ cũng sẽ là một món ăn tinh 
thần mới mẻ thú vị, hấp dẫn cho khán 
giả giữa hàng loạt các sân chơi dành cho 
trẻ nhỏ đang bùng nổ trên sóng  
truyền hình.

HươNG HUYỀN 
 (Ảnh: TRIỀU SUMo)

Sân cHơI MỚI THử THácH
bản LĩnH của Trẻ nHỏ

được Phát Sóng lúc 10h chủ 
nhật hàng tuần trên kênh vtv3 
từ ngày 10/9, chương trình BảN 
LĩNH NHóC Tỳ là Một Sân chơi 
thú vị và bổ ích, thử thách bản 
lĩnh của các eM thiếu nhi.

Các hình ảnh 
trong chương trình
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cặp đôi hoàn hảo
Mời cả dàn sao cho ngày trở lại

7 thí sinh chính của Cặp đôi hoàn 
hảo - Trữ tình & Bolero (CĐHH) 
gồm có:  Giang Hồng Ngọc, Tiêu 

châu Như Quỳnh, Hòa Minzy, Đức 
Phúc, Đào Bá Lộc, Erik và ca sĩ hải 
ngoại Mai Tiến dũng. Điểm chung dễ 
nhận thấy của tất cả các thí sinh là đều 
bứt lên từ các cuộc thi ca hát truyền hình 
thực tế trên VTV và giành những thứ 
hạng cao hoặc để lại những ấn tượng 
sâu đậm, trong đó nổi bật là Giang Hồng 
Ngọc (Quán quân Nhân tố bí ẩn, Á quân 
Hòa âm và ánh sáng), Đức Phúc (Quán 
quân Giọng hát Việt 2015). Tuy nhiên, 
CĐHH sẽ trở thành thử thách không 
hề đơn giản khi mà dòng nhạc trữ tình, 

bolero không phải sở trường, khác xa 
với phong cách âm nhạc thiên về sự 
trẻ trung với chất liệu Pop, Ballad hay 
EdM của họ. Ngoài ra, việc thể hiện 
những ca khúc đã đi vào lòng người 
nhiều thế hệ, để lại dấu ấn quá sâu đậm 
gắn với tên tuổi các bậc tiền bối sẽ luôn 
là bài toán khó đối với các ca sĩ trẻ. 

các thí sinh CĐHH sẽ phải trải qua 
nhiều đêm trình diễn với từng chủ đề 
khác nhau. Họ được bắt cặp với những 
nhân tố đầy triển vọng bước ra từ chương 
trình Thần tượng bolero như: Trung 
Quang, cao công Nghĩa, Hellen Thủy, 
Triều Quân… để thể hiện các ca khúc của 
dòng nhạc này theo cả xu hướng cách tân 
lẫn truyền thống. có thể nói, hướng đi 
này khá mới mẻ, cho thấy sự cầu thị của 
những người làm chương trình để đáp 
ứng các nhu cầu thưởng thức âm nhạc 
khác nhau từ khán giả, vừa có thể trưng 
trổ những sáng tạo, phá cách vừa vẫn giữ 
được nét đặc trưng làm nên hồn cốt của 
bolero. Đặc biệt, theo format được tiết 
lộ, CĐHH sẽ có đêm thi song ca với các 
nghệ sĩ nổi tiếng như: Nhật Hạ, Họa Mi, 

Phi Nhung, chế Thanh, Giao Linh, Elvis 
Phương và danh ca Thanh Hà. Ngoài ra, 
một sự kết hợp khác hứa hẹn cũng tạo nên 
tính giải trí thú vị, đó là ghép đôi thí sinh 
với các người mẫu, người đẹp,  
diễn viên…

Theo nhận định ban đầu, Giang Hồng 
Ngọc là thí sinh được đánh giá cao nhất vì 
sở hữu chất giọng tốt, ngoại hình đẹp đậm 
chất cổ điển nên dễ dàng biến hóa phù 
hợp với không gian âm nhạc trữ tình. Thế 
nhưng, Đức Phúc cũng trở thành đối thủ 
đáng gờm không chỉ nhờ giọng ca giàu 
cảm xúc mà cả những hiệu ứng từ ca phẫu 
thuật thẩm mĩ thành công. Khán giả cũng 
hào hứng chờ đợi những nam ca sĩ đang 
rất được giới trẻ yêu thích nhờ phong cách 
âm nhạc hiện đại, thời thượng như Erik 
hay Mai Tiến dũng sẽ thay đổi chóng mặt 
như thế nào khi hát bolero.

Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình & Bolero 
lên sóng lúc 20h thứ Năm hàng tuần bắt 
đầu từ 12/10 trên VTV3.

HươNG HUYỀN 
(Ảnh: cHươNG TRÌNH cUNG cấP)

cuộc thi ca hát từng khiến 
khán giả Say Mê CặP ĐÔi HoàN 
Hảo bất ngờ tái xuất Sau nhiều 
năM gián đoạn. với Một Phiên 
bản hoàn toàn Mới - trữ tình & 
bolero - chương trình quy tụ 
đông đảo danh ca gạo cội, các 
“thần tượng” Mới nổi của dòng 
nhạc bolero cũng như các 
nghệ Sĩ trẻ nổi tiếng.

VT
VChươnG 

trình mới

Các nghệ sĩ 
tham gia 

chương trình
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Với chiến thắng tại trận chung 
kết Robocon Việt Nam 2017, 
đội tuyển LH - NIcESHoT 

của Đại học Lạc Hồng trở thành đội 
tuyển đại diện cho Việt Nam tham 
dự ABU Robocon  2017. Để sẵn sàng 
cho những trận đấu với những đối thủ 
mạnh tại vòng thi quốc tế, trước ngày 
lên đường các thành viên của LH - 
NIcESHoT đã hoàn thành việc điều 
chỉnh và nâng cấp robot. 

Bước vào vòng bán kết, đội tuyển 
Robocon Việt Nam chạm trán đội tuyển 

Robocon Nhật Bản, một trong những 
đối thủ nặng kí tại mỗi mùa Robocon. 
Với chiến thắng tuyệt đối APPARE chỉ 
trong 34 giây, LH - NIcESHoT đã trở 
thành một trong hai đội tuyển giành 
quyền vào chung kết. chiến thắng tuyệt 
đối 34 giây cũng xác lập chiến thắng 
nhanh kỉ lục tại cuộc thi này.

Trong trận chung kết, đội tuyển 
Trường đại học Lạc Hồng Việt Nam đã 
xuất sắc đánh bại đội tuyển Malaysia. 
Đây là lần thứ 2 Trường ĐH Lạc Hồng 
vô địch cuộc thi Robot châu Á - Thái 

Bình dương. Sau lễ đăng quang của 
Việt Nam tại Robocon ABU 2017, Việt 
Nam chính thức nhận quyền đăng cai 
cuộc thi Robotcon châu Á - Thái Bình 
Dương năm 2018; đồng thời công bố 
chủ đề và luật chơi cuộc thi năm 2018 
có tên Rồng bay - một chủ đề phỏng 
theo trò chơi ném còn truyền thống của 
người Việt.

HÀ MY 
Ảnh: BAN KHoA GIÁo -  

ĐÀI THVN cUNG cấP

vượt qua 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội 
tuyển lh - niceShot đến từ đại học lạc hồng, đại diện cho việt 
naM đã xuất Sắc trở thành nhà vô địch ABU roBoCoN 2017. dưới đây 
là những hình ảnh ấn tượng của việt naM trong hành trình 
bước tới đỉnh vinh quang là hình ảnh về Sự kiện việt naM nhận 
quyền đăng cai roBoCoN ABU 2018.

robocon abU 2017
những khoảnh khắc 

ấn tượng

Niềm vui chiến thắng 
của đội tuyển VN
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 Truyền thông các nước đưa tin và phỏng vấn đội tuyển VN Kiểm tra robot

Phút giải lao của 
những chàng trai đam mê 
sáng tạo robot

Ông Đinh Đắc Vĩnh 
(phải)- Phó TGĐ 
Đài THVN nhận cờ 
đăng cai từ nước chủ 
nhà Nhật Bản 

Giây phút đội tuyển VN xác lập kỉ lục tại Robocon 2017

Cuộc họp với ABU và 
các nước để giới 
thiệu đề thi năm 2018 
tại Việt Nam
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Sự bình dị 
Tỏa sáng

xuất hiện trong lễ trao giải 
VTV AwArdS 2017, hai thầy giáo 
đến từ trường tiểu học tri lễ 4, 
huyện quế Phong, tỉnh nghệ an 
tỏ vẻ ngượng ngùng và rụt rè 
khi đi giữa những “ngôi Sao” 
truyền hình lộng lẫy. chia Sẻ 
của nhà báo văn ba Sẽ giúP 
chúng ta hiểu vì Sao câu 
chuyện của 44 thầy giáo lại 
gây xúc động Mạnh và nhận 
được giải nhân vật tiêu biểu 
của năM.

Anh có bất ngờ không khi tại Lễ 
giải trao giải VTV Awards, 44 thầy giáo ở 
Tri Lễ - “nhân vật” trong chương trình 
thay lời tri ân và PTL nơi ấy có thầy do 
anh và các đồng nghiệp Ban Khoa giáo 
thực hiện, đã được trao giải nhân vật tiêu 
biểu của năm?

Tôi thật sự rất bất ngờ và xúc động. Điều 
đó có nghĩa, không chỉ 44 thầy giáo Tri Lễ 
ngày đêm tâm huyết bám trường, bám lớp, 
gieo chữ trên đỉnh núi Phà cà Tún cao vút 
trong mây được vinh danh mà đó là sự tri ân 
của tất cả chúng ta đối với những người giáo 
viên đang âm thầm gieo chữ ở mọi vùng sâu, 
vùng xa, nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Rộng 
hơn nữa là  sự tri ân của toàn xã hội với các 
nhà giáo Việt Nam và những người đang 
công tác trong ngành giáo dục. Tôi tin, sẽ có 
nhiều hơn nữa các chương trình vinh danh 
những nhân vật đáng quý như vậy.

Cũng có ý kiến băn khoăn khi các 
thầy “phải” cạnh tranh với các ngôi sao 
showbiz và thể thao vì họ đâu có lượng 

người hâm mộ hùng hậu. Vậy, điều gì đã 
giúp những nhân vật đặc biệt này chiến 
thắng trong cuộc cạnh tranh không cân 
sức đó?

Tuy không có được lượng người hâm 
mộ hùng hậu nhưng sự hi sinh thầm lặng mà 
cao cả của họ đã chạm đến trái tim khán giả. 
Đó là những hình ảnh chân thực về nơi ăn 
chốn ở tạm bợ của các thầy, về đoạn đường 
nguy hiểm mà các thầy phải vượt qua để đến 
trường, đến lớp; hình ảnh cuộc sống thiếu 
thốn trăm bề: không có điện, nước sạch, 
sóng điện thoại để liên lạc, không có trạm y 
tế để chăm sóc sức khoẻ, không có chợ để 
mua thức ăn nên các thầy phải tự mình lên 
rừng hái măng, xuống suối bắt cá để bổ sung 
thức ăn cho bữa cơm đạm bạc... Giữa cuộc 
sống hiện đại tiện nghi, tại sao các thầy ở 
Tri Lễ lại có thể trụ vững, sống hồn nhiên 
và nhiệt tâm với hành trình gieo chữ trên 
non? Không ít người đã rơi nước mắt vì xót 
xa, thậm chí là ân hận vì sự vô tâm và lãng 
phí của chính mình… Mặt khác, dân tộc 

Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng 
đạo nên dù không có lượng fan hùng hậu, 
nhưng các thầy lại có sự đồng cảm của đồng 
nghiệp, người thân, có lòng biết ơn chân 
thành và sâu sắc của các thế hệ học trò, của 
phụ huynh học sinh và toàn thể xã hội. 

Trong lễ trao giải, hình ảnh về 
những người thầy lặn lội rừng sâu, nước 
độc để gieo cái chữ ở vùng cao một lần nữa 
lại khiến khán giả cảm động. Để có được 
những hình ảnh đó, hẳn anh cùng các 
đồng nghiệp cũng phải trải qua không ít 
khó khăn?

Đúng là rất nhiều khó khăn. Đầu tiên 
phải nói đến con đường từ ngoài thị tứ châu 
Thôn vào điểm trường chính ở Mường Lống 
dài gần 30km nhưng chỉ có 1/3 là đường 
nhựa, còn lại là đường núi khó đi và những 
lối mòn cheo leo vắt qua sườn núi. Khi nghe 
tin đoàn làm phim vào ghi hình, các thầy 
giáo đích thân ra tận ngoài thị tứ châu Thôn 
để đón và chở vào tận nơi, bởi vì không một 
người lái xe ôm nào đủ can đảm nhận lời, 

Đại diện 44 thầy giáo trường Tiểu học Tri Lễ 4 
nhận giải “Nhân vật ấn tượng của năm”

Không có điện, các thầy dùng đèn pin 
đội đầu để soạn giáo án

Xuống suối bắt cá cải thiện bữa ăn

VT
VĐối

thoại
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dẫu chúng tôi đã trả giá tới 500.000 đồng. 
Một giáo viên trường Mầm non ở Hà Nội, 
tham gia đoàn thiện nguyện, khi mới đến 
châu Thôn, cứ nằng nặc đòi theo đoàn làm 
phim vào tận trường. Nhưng sau gần nửa 
tiếng vật vã với con đường mà vẫn thấy bốn 
bề rừng núi, đèo dốc nguy hiểm, cô đã bật 
khóc vì sợ. 

Tuy nhiên, khó khăn nhất với ekip làm 
phim trong chuyến ghi hình này là không 
có điện để sạc pin cho máy quay phim. Hệ 
thống điện năng lượng Mặt trời mà huyện 
Quế Phong và Phòng giáo dục vừa hỗ trợ 
hồi đầu năm cho điểm trường chính không 
đủ điện áp để nạp điện. Thuê được máy nổ 
thì chạy phập phù nên chúng tôi cũng không 
dám dùng vì sợ cháy ắc quy và bộ sạc. 

Ăn uống cũng là vấn đề nan giải. Trước 
khi đi, chúng tôi biết là ở đó không có chợ, 
không nước sạch nên đã chuẩn bị sẵn một 
vài thùng mì ăn liền, phở gói và mấy thùng 
nước đóng chai. Nhưng khi đến châu Thôn, 
vì phải dành xe để cho đoàn làm phim cùng 
máy móc, thiết bị... nên đành bỏ lại đồ ăn, 
nước uống. Vì thế, trong suốt thời gian làm 
phim, chúng tôi đành “có gì ăn nấy”, ví dụ 
như món canh măng rừng tự hái nấu với vài 
con cá suối lẫn với cào cào, châu chấu. 

Trong những ngày bám bản, bám 
trường, anh đã được chứng kiến nhiều câu 
chuyện cảm động về tình thầy trò và sự hi 
sinh thầm lặng của các thầy. Anh có thể 
chia sẻ đôi chút?

Những ngày ở Tri Lễ, tôi vô 
cùng cảm phục và kính trọng cái 
tâm trong sáng, lòng yêu nghề, 
quý trẻ, hết lòng vì sự nghiệp 
cõng chữ lên non của các thầy 
giáo nơi đây. Trường không có 
giáo viên nữ nên các thầy vừa là 

người dạy kiến thức, vừa đảm trách luôn cả 
vai trò “mẹ hiền”. Từ việc cắt móng tay định 
kì, chải đầu, buộc tóc, đến việc hướng dẫn 
các em tự chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh 
thân thể. Lúc đầu còn ngượng nghịu, đôi 
khi còn ngại ngùng, xấu hổ, nhưng làm mãi 
thành quen, bây giờ, những công việc ấy đã 
trở thành một hoạt động rất bình thường.

Ở ngôi trường nhiều “không” đó, hàng 
ngày, các thầy phải đi nửa tiếng đồng hồ để 
xuống suối bắt cá, lên rừng hái măng chỉ để 
có thêm cái ăn, cái gắp cho bữa cơm đạm 
bạc. Mỗi sáng, các thầy tay khăn mặt, tay 
bàn chải đánh răng bì bõm lội xuống suối 
đánh răng rửa mặt. con suối chỉ vừa ngập 
mắt cá chân người lớn, chảy qua trường 
cũng là nguồn nước sạch duy nhất để các 
thầy vừa nấu cơm, đun nước uống, vừa tắm 
rửa, giặt giũ.

Anh từng chia sẻ, Trường tiểu học 
Tri Lễ có lẽ là ngôi trường có nhiều cái 
“không” nhất mà anh từng biết. Nhưng có 
điều đáng mừng là sau khi phim bộ phát 
sóng và đặc biệt khi thông tin giải vtv 
awards 2017 được truyền đi, khán giả cả 
nước hướng về thầy trò Tri Lễ bằng nhiều 
ủng hộ thiết thực?

Vâng, ngay khi đoàn làm phim chuẩn 
bị lên đường vào Tri Lễ ghi hình, biết được 
những khó khăn, vất vả và thiếu thốn ở 
trường Tiểu học Tri Lễ 4, nhiều đơn vị, cá 
nhân ủng hỗ trợ cho nhà trường. Được sự tài 
trợ của Tổng cục Hàng Hải, đã có 17 phòng 
học lắp ghép phù hợp địa hình núi cao, với 
nền lát gạch, trên lợp tôn, xung quanh là các 
tấm nhựa tránh mưa rừng, gió núi; 6 trạm 

năng lượng điện Mặt trời cùng 6 bộ máy 
tính và máy in đã được trường ĐH Bách 
khoa Hà Nội trao tặng và lắp đặt ở 6 điểm 
trường; 4 chiếc ti vi cho 4 điểm trường; Một 
số hệ thống đựng nước sạch cùng nhiều bàn 
ghế, sách vở, quần áo, chăn màn cũng được 
chuyển đến Trường tiểu học Tri Lễ 4.

Được trao cho nhân vật trong tác 
phẩm nhưng giải thưởng cũng là niềm 
động viên, khích lệ tinh thần của anh cùng 
các đồng nghiệp ở VTV. Với tư cách đạo 
diễn, anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới 
khán giả?

Đúng là chúng tôi không được nhận giải 
nhưng lại rất vui. Giữa những nhân vật nổi 
tiếng, sự bình dị của các thầy giáo mang đến 
ấn tượng thật đặc biệt. Họ lúng túng, ngại 
ngùng khi đứng trước đông đảo ống kính 
trong trường quay để nói về công việc lặng 
thầm của mình. Như một đồng nghiệp báo 
Đất Việt đã viết: “Họ đại diện cho những 
bức chân dung đẹp nhất về sự tử tế của con 
người”. Tôi xin cảm ơn người đồng nghiệp 
ấy đã nói hộ tôi và ekip thực hiện chương 
trình. Và chúng tôi cũng rất tự hào, vì vượt 
qua nhiều khó khăn, vất vả, chúng tôi đã kết 
nối được những người thầy đáng kính trọng 
ấy đến với trái tim của khán giả. 

còn điều tôi muốn nhắn gửi tới khán 
giả ư? Là người đi nhiều, cũng đã gặp nhiều 
chuyện, tôi thấy rằng, xung quanh chúng ta 
còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi luôn nhìn vào 
những điều tốt đẹp ấy để định hướng cho 
cuộc sống của mình: “Sự tử tế lặng thầm của 
những người tốt vẫn như một mạch ngầm 
chảy trong cuộc sống, để nuôi dưỡng cho 
cuộc đời, cho các thế hệ tương lai những 
điều đẹp đẽ không gì so sánh được. Đó là 
món quà vô giá, đẹp nhất mà con người có 
thể mang đến cho nhau”.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

TRầN YếN  
Ảnh: NVcc- H. HưNG

Lớp học trên đỉnh Phà Cà Tún

Trường không có cô giáo nên thầy giáo như mẹ hiền

Sản phẩm sau một chiều 
vào rừng, xuống suối
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 Trước tiên, xin được chúc mừng 
Tô dũng. Là người trực tiếp ghi lại 
những hình ảnh phóng sự, Tô dũng 
có bất ngờ không khi tác phẩm đã vượt 
qua những đề cử cũng rất ấn tượng 
khác để giành giải thưởng?

Tôi rất bất ngờ khi nhận giải thưởng 
Hình ảnh thời sự ấn tượng. Vì ngoài hình 
ảnh trong phóng sự của tôi còn rất nhiều 
hình ảnh ấn tượng  của các phóng sự 
khác nữa. Thành công này là sự may mắn 
của tôi nhưng đó cũng chính là thành quả 
lao động miệt mài của cả ekip, những 
người cùng thực hiện chương trình này. 
Qua đây tôi cũng muốn nói lời cảm ơn 
tới Ban Thời sự, nơi đã chắp cánh cho tôi 
có được thành công này.

 Cảm xúc của Tô dũng khi thực 
hiện những cảnh quay của khúc bi 
tráng gạc Ma?

Được gặp và nghe các chiến sĩ năm 
xưa kể lại những câu chuyện về Gạc 
Ma tôi vô cùng kính trọng và cảm phục. 
Người thuyền trưởng đã đưa ra quyết 
định đưa con tàu chi chít vết đạn lên bãi 
cạn để cứu các chiến sĩ của mình và gìn 
giữ chủ quyền của dân tộc. Rồi sau đó, 
họ lại vượt qua những thương tật để trở 
lại cuộc sống bình dị.    

 Hẳn đã có một phong cách rất 
khác (so với phong cách thời sự) trong 
tác phẩm này - những khung hình 
chậm rãi, sâu lắng, những cú cận cảnh 
đắt giá về vết thương chiến tranh, về 
vòng hoa được thả xuống biển tưởng 
nhớ những người anh hùng gạc Ma…?           

chúng tôi  thường quay theo đề 
cương kịch bản được giao. Trong một 
ngày chúng tôi có thể quay nhiều đề tài, 
phong cách khác nhau. Phóng sự vừa rồi, 
tôi và anh Quang Nam quay trong vòng 2 

ngày. Biên tập viên Ngọc Hà đã khai thác 
hình ảnh thật tuyệt vời để làm nên tác 
phẩm ấn tượng. 

 Thương hiệu của quay phim Tô 
dũng gắn liền với các tin tức, phóng 
sự được thực hiện tại Mỹ trong khoảng 
thời gian khá dài. Những kỉ niệm đáng 
nhớ nhất về những ngày tác nghiệp 
trong lòng nước Mỹ - một môi trường 
quốc tế đầy sôi động của bạn là…?

Tôi may mắn được cử làm phóng 
viên thường trú của Đài THVN tại 
Washington d.c, Mỹ từ 2009 tới năm 
2016. Đây là một khoảng thời gian thật 
dài cho một chuyến công tác, nó là một 
phần không nhỏ trong cuộc đời phóng 
viên của tôi. Nơi đây, tôi đã gặp được 
cô gái mà tôi yêu và bây giờ là vợ tôi. 
chúng tôi cưới nhau và có một bé gái tại 
nước Mỹ. 

quay PhiM tô dũng - ban 
thời Sự cùng ekiP của 

Mình vừa được vinh 
danh với giải thưởng 

HìNH ảNH THời Sự ấN 
TượNg cho tác PhẩM 

KHúC Bi TráNg gạC MA tại 
lễ trao giải VTV AwArdS 

2017. chuyện hậu 
trường làM nên tác 
PhẩM xuất Sắc cũng 

như những kỉ niệM về 
quãng thời gian dài 

thường trú tại Mỹ 
được anh chia Sẻ với 

Phóng viên tạP chí 
truyền hình.

Quay phim Tô dũng
bất ngờ với giải thưởng  

Hình ảnh thời sự ấn tượng

Quay phim Tô Dũng nhận giải Hình ảnh thời sự ấn tượng
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Nếu nói về kỉ niệm thì nhiều lắm. 
Tháng 10/2012, tôi đã có chuyến tác 
nghiệp trong cơn bão Sandy cùng phóng 
viên Đức Hoàng, Lê Minh. cơ quan khí 
tượng của Mỹ dự báo đây là một trong 
những siêu bão lớn nhất sẽ đổ bộ vào Mỹ 
với sức gió mạnh và mưa lớn. Tối hôm 
đó, tôi và mọi người dù đã chuẩn bị rất kĩ 
càng nhưng cũng không đủ so với những 
gì chúng tôi gặp phải. Trời mưa trắng 
xoá khiến chúng tôi không thể di chuyển 
và quan sát được gì cả, gió mạnh khủng 
khiếp làm anh Đức Hoàng đứng một chỗ 
dẫn cũng không nổi. Tôi vừa tác nghiệp 
vừa ôm máy chân máy. cuối cùng, sau 
vài lần liều mình, chúng tôi cũng có 
được những hình ảnh của cơn bão để gửi 
về nhà. Sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp 
tục đi ghi lại hình ảnh hậu quả của cơn 
bão. Thật không thể tin nổi, tôi không 
còn nhận ra Thủ đô 
của nước Mỹ, mọi 
hoạt động của thành 
phố bị tê liệt, Tổng 
thống Mỹ ban bố tình 
trạng “thảm họa lớn”. 
Âm thanh duy nhất 
mà lúc đó tôi nghe 
thấy chỉ còn là tiếng 
xe cứu thương từ 
khắp mọi hướng.

Kỷ niệm thứ 
hai là đưa tin về vụ 
đánh bom khủng bố tại cuộc chạy thi 
Marathon Boston 2013. Trước khi xảy ra 
vụ đánh bom, chúng tôi đang ở Boston, 
ngay tại trường mà tên khủng bố đang 
học. Sáng hôm đó, sau khi kết thúc công 
việc, chúng tôi rời khỏi Boston để về 
Washington d.c, vừa về đến nhà thì 
chúng tôi nhận được tin Boston bị đánh 
bom, ngay lập tức anh Đức Hoàng quyết 
định quay lại hiện trường để đưa tin. chỉ 
vài tiếng thôi mà mọi thứ tại thành phố 
này đã thay đổi hoàn toàn, đâu đâu cũng 
thấy cảnh sát và quân đội, hiện trường bị 
phong tỏa. Sau khi đưa tin tại đây, nghe 
tin còn có bom tại trường học, chúng tôi 
lao ngay tới hiện trường, lúc đó chỉ nghĩ 
là cần phải có mặt thôi.  

 Tác nghiệp trong những vụ bạo 
động như thế, anh và các đồng nghiệp 
đã phải đối mặt với những nguy hiểm 
đến tính mạng?                                    

Đó là lần cùng phóng viên Trường 
Sơn, Trần Hùng đưa tin về vụ bạo loạn 

tại Baltimore 2015. Nguyên 
nhân là một người Mỹ gốc Phi 
đã chết khi bị giam giữ. Mọi 
người đi ra khỏi thành phố còn chúng tôi 
thì lại đi vào. Lúc này, ngoài đường chắc 
chỉ còn cảnh sát, vệ binh quốc gia, những 
người bạo động và phóng viên chúng tôi 
còn thức. Thành phố vô cùng hỗn độn, 
toàn tiếng nổ, tiếng la hét cùng ánh sáng 
chói mắt của lực lượng vệ binh quốc gia. 
chúng tôi dừng lại tại một con phố để 
tác nghiệp, trước mặt là đội quân trang bị 
đầy đủ vũ khí, có cả xe bọc thép và máy 
bay trực thăng yểm trợ. Bất chợt, tôi thấy 
vật gì đó bay qua vụt qua đầu mình, tôi 
nhìn theo và thấy một tiếng nổ. Lúc đó 
tôi mới hiểu ra là mình đang đứng giữa 
ranh giới của hai phe bạo loạn. Sau đó, 
chúng tôi được bảo vệ và đưa ra nơi an 
toàn. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi 
vẫn thấy sợ.

 Là quay phim có nhiều kinh 
nghiệm, Tô dũng có lời khuyên gì dành 

cho các bạn quay phim trẻ mới bước 
chân vào nghề?

Tôi chỉ có một chút kinh nghiệm thôi 
(cười), các bạn quay phim trẻ giờ cũng 
giỏi lắm, đặc biệt là về công nghệ. các 
bạn ấy chỉ cần rèn luyện thêm tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi thêm 
chuyên môn nghiệp vụ và yêu công việc 
mình làm thì thành công sẽ đến. 

 Công việc vô cùng bận rộn như 
vậy, bạn dành thời gian cho gia đình 
riêng của mình như thế nào? 

Tôi luôn tận dụng những khoảng thời 
gian rảnh rỗi giữa các chương trình để 
về nhà. cuối tuần được nghỉ thì tôi sẽ 
đưa cả nhà đi chơi hoặc về quê thăm mọi 
người. Nói chung là phải cân đối thời 
gian giữa công việc và gia đình. 

NGọc MAI (Thực hiện)

Quay phim Tô Dũng (phải) và PV Lê Minh thường trú tại Mỹ

Tác nghiệp tại một sự kiện quốc tế

Tác nghiệp tại Grand Canyon - Mỹ
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Cứ bật tivi là bắt gặp diễn viên - 
MC Hà Đan trên nhiều các kênh sóng, 
khi thì làm MC, lúc lại hóa thân vào các 
vai diễn nhí nhảnh, dễ thương trong 
phim, có vẻ như thời gian này bạn đang 
quá tải chạy show?

Đúng là gần đây mình cũng khá bận 
rộn, nhưng nếu gọi là quá tải thì cũng 
chưa đâu (cười). Hà Đan giờ đã ra trường, 
không còn khó khăn trong việc sắp xếp 
thời gian vừa đi học, vừa đi làm như trước 
nữa. Khối lượng công việc hiện giờ vừa 
đủ ôm trọn hết quỹ thời gian của mình. 
Tuy hầu như không có thời gian nghỉ ngơi 
nhưng mình luôn cảm thấy may mắn vì 
được bận rộn, được sống hết mình với 
công việc bản thân yêu thích, đam mê.

Thời gian vừa qua, khán giả đã rất 
ấn tượng với vai diễn Vy của Hà Đan  
trong phim dài tập những người nhiều 
chuyện phát sóng trên VTV1. Hà Đan 

cũng chia sẻ rằng, 
vai diễn này đã 
khiến bạn có 
thêm nhiều sự 
yêu mến của 
khán giả. Vậy, 
thời gian làm 
“con” của diễn 
viên hài Quang 
Thắng chắc rất  
thú vị?

Được làm việc với 
“bố” Quang Thắng là một trải nghiệm rất 
thú vị của mình vì “bố” vừa là đàn anh đi 
trước trong nghề, có rất nhiều kinh nghiệm 
diễn xuất và cũng là diễn viên mình rất 
yêu thích, ngưỡng mộ. Trong suốt quá 
trình quay, “bố” không chỉ giúp đỡ, chỉ 
bảo thêm cho mình những mẹo hay khi 
diễn trước ống kính mà còn kể nhiều 
chuyện vui, đôi khi còn ngẫu hứng hát 
nhiều ca khúc hài hước khiến cho không 

khí ở đoàn làm phim lúc nào cũng gần 
gũi, vui vẻ. Trên trang fanpage cá nhân, 
“bố con” mình vẫn hay gọi nhau là “apa”, 

“con gái rượu” theo thói quen trong 
phim nên nhiều khán giả hiểu 

lầm mình là con gái diễn 
viên Quang Thắng thật. 

Nhiều bạn nhắn tin hỏi, 
có bạn còn mong muốn 
“chị trả lời nhanh giúp 
em chuyện này với vì 
em và chị gái em đang 

cá cược” (cười). Mình 
thấy rất vui vì khán giả 

phải theo dõi và yêu mến bộ 
phim lắm thì mới có sự quan 

tâm như vậy.
Khán giả cũng đang rất tò mò về 

vai diễn cổ trang nữ hiệp của Hà Đan 
trong phim dã quỳnh đang trên trường 
quay? Một gương mặt non trẻ, yểu điệu 
thục nữ như Đan, xúng xính váy áo mà 
lại múa kiếm thì sẽ như thế nào nhỉ? Vai 
diễn này có phải là một thử thách mới 
của bạn?

Trước Dã Quỳnh, mình cũng đã từng 
đảm nhận một vai diễn mạnh mẽ, sử dụng 

với 10 năM hoạt động nghệ thuật, hà đan là gương Mặt quen 
thuộc trên Sóng truyền hình. vừa đắt Show diễn viên, vừa có tài 
dẫn chương trình, cô gái duyên dáng này cho biết, bản thân 
cô luôn cảM thấy May Mắn khi được… bận rộn, được 
Sống hết Mình với đaM Mê.  

Hà đan
MAY MắN 

VÌ Được… 
BậN RộN
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nhiều võ thuật trong Khép mắt chờ ngày 
mai nên khi nhận lời hoá thân vào nàng 
Quỳnh, mình đã rất tự tin. Vì đoàn cũng 
nói trước là cascadeur sẽ hỗ trợ nhưng khi 
ra hiện trường, mình gặp phải rất nhiều 
khó khăn, không ngờ võ thuật phim cổ 
trang khó hơn võ thuật trong phim hiện 
đại rất nhiều. Phục trang nhiều tầng lớp, 
dài và rất vướng víu khi tập võ. Rồi mình 
còn phải vừa đấu võ vừa sử dụng phi tiêu 
và nhiều loại kiếm khác nhau nữa. Trước 

mỗi khó khăn, Hà Đan luôn cho đó là 
cơ hội để hoàn thiện bản thân hơn, luôn 
tranh thủ giờ nghỉ để nhờ cascadeur dạy 
thêm những động tác cần thiết, tối nào về 
mình cũng đau nhức toàn thân vì tập võ. 
Nhưng hi vọng rằng, những cố gắng của 
mình và toàn ekip sẽ được khán giả đón 
nhận, yêu mến. 

Chăm chỉ lao động nghệ thuật, 
không bỏ qua bất cứ cơ hội được “diễn” 
nào nhưng có vẻ như Hà Đan đang chờ 
một vai diễn để đời của mình?

 cũng có thể coi là như vậy. Làm nghệ 
thuật, ai cũng muốn có được những sản 
phẩm đặc sắc nhất để lại dấu ấn trong 
khán giả, mình cũng không ngoại lệ. 
Nhưng hiện giờ, mỗi khi ra đường, mọi 
người đều nhận ra Vy, đều nhận ra “cô bé 
dẫn chương trình trên tivi”, vậy là mình đã 
rất vui rồi.

Có khi nào Hà Đan nghĩ rằng 
mình sẽ phải bớt “tham” diễn để chỉ lựa 
chọn những vai có sức nặng?

Mình nghĩ rằng đó là sự cố gắng hết 
mình. Để có thể được giao những vai diễn 
có sức nặng, Đan càng cần cố gắng thể 
hiện năng lực qua nhiều vai diễn khác 
nhau, mang những màu sắc khác nhau. 
Thực sự, đó là bước đệm tốt để có thể phát 
triển sau này.

Tạm dừng chủ đề diễn viên, ở vai 
trò MC, Hà Đan cũng rất xuất sắc, hiện 
tại bạn đang cùng một lúc dẫn chương 
trình chuyện Showbiz và bắt mạch tình 
yêu của Style TV… dẫn chương trình 
đem lại cho bạn những trải nghiệm thú 
vị như thế nào?

Rất may mắn khi ở lĩnh vực Mc, mình 
được dẫn nhiều thể loại chương trình khác 
nhau, từ giải trí, chương trình thực tế cho 
đến các chương trình dành cho thiếu nhi. 
Việc được dẫn dắt các chương trình như 
thế này giúp vốn sống của mình dồi dào 
hơn rất nhiều. Qua đây, mình được tiếp 
xúc với nhiều người, nhiều mảnh đời khác 
nhau, được tìm hiểu sâu về các nền văn 
hoá khác nhau, được đến những nơi mình 
chưa từng đến, tham gia làm những việc 
mình chưa từng làm. Đây cũng là một 
lợi thế để mình có thể hoàn thành tốt hơn 
những vai diễn được giao. 

MAI cHI (Thực hiện)

Hà Đan hoá thân vào nhân vật 
nàng Quỳnh trong phim cổ trang võ thuật Dã Quỳnh
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đến với nghệ ThuậT  
như Duyên nợ

Minh Hòa bảo, chị thực sự hạnh phúc 
khi được sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống nghệ thuật. Bố chị từng 
chơi kèn clarinet trong đoàn văn công 
Quân khu 3. Người em thứ 3 của chị chơi 
kèn saxophone và hiện đang là Phó giám 
đốc Nhà hát ca múa Quân đội. các anh 
chị họ đều là những nghệ sĩ được công 
chúng biết đến như nghệ sĩ saxophone 
Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Nguyễn Hưng, 
nghệ sĩ cải lương Phương Khanh…. Từ 
nhỏ, Minh Hòa đã say mê ánh đèn sân 
khấu, những lời ca điệu múa. Điều thú 
vị là thời thơ ấu, Minh Hòa ước mơ trở 
thành ca sĩ, tuy nhiên, nghiệp diễn theo 
chị từ rất sớm qua những vai quần chúng. 
Minh Hòa về đầu quân cho Nhà hát Kịch 
Hà Nội cách đây gần 30 năm vào thời 
điểm hoàng kim của sân khấu.

“Tham gia rất nhiều vai diễn, nhưng 
vai Trần Lệ Xuân trong phim Ông cố 
vấn của đạo diễn Lê dân gắn với tôi như 
một dấu ấn đặc biệt. Ngày đó có hàng 
trăm người được mời đến để thử vai Trần 
Lệ Xuân, tôi không dám nghĩ mình có 
cơ hội vào vai người phụ nữ quyền lực 
này. Nhưng khi gặp Lê dân, chú bảo: 
“Khuôn mặt thì đây rồi, nhưng mới chỉ 
là khuôn mặt thôi nhé. Hồn vía, tính cách 
con người thì cháu phải nỗ lực nhiều mới 
thể hiện được. chú cho cháu một tháng 
chỉ để cảm và hiểu về con người mình sẽ 
đóng”, Minh Hòa nhớ mãi kỉ niệm khi 
đến với vai diễn để đời ấy. Trước khi vào 
vai, chị đã đến nhà của nhà văn Hữu Mai, 
tác giả tiểu thuyết để mượn rất nhiều tài 
liệu tham khảo. chị đọc tài liệu, học cách 
đi lại, nói chuyện, phong thái để vào vai 

nSnd Minh Hòa

NGHỆ THUậT cầN 
Sự LAo ĐộNG 

NGHIêM Túc…

“trong nghệ thuật, tính kế thừa 
và truyền thống gia đình có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với Một 
nghệ Sĩ. tôi thấy Mình May Mắn khi 
được Sinh ra trong Một Môi 
trường như vậy…” tranh thủ giờ 
nghỉ giải lao của Một buổi diễn 
cuối tuần tại nhà hát kịch hà nội, 
nSnd Minh hòa đã chia Sẻ với chúng 
tôi về chuyện đời, chuyện nghề…



27

Trần Lệ Xuân đài các, quý phái. “Tôi đọc 
đi đọc lại nhiều lần, đến lúc nhà văn Hữu 
Mai “duyệt” mới dám tự tin đi diễn. Và 
thật may mắn, đó là một vai diễn thực sự 
thành công của tôi. Không chỉ khán giả 
ở miền Bắc mà cả khán giả miền Nam, 
những người có cùng không gian sống 
cùng với nhân vật Trần Lệ Xuân đều có 
phản ứng rất tốt. Đến bây giờ tôi vẫn lưu 
giữ những bức thư của khán giả miền 
Nam bày tỏ sự quý mến đối với vai diễn 
của tôi. Tôi nghĩ đó là một thước đo, một 
món quà tinh thần rất lớn cho những vai 
diễn sau này của mình.”

Sau vai diễn Trần Lệ Xuân, sự 
xông xáo của con nhà nòi đã cuốn chị 
vào rất nhiều các vai đa dạng khác. Từ 
những vai diễn sắc sảo, quyết liệt, đau 
khổ, tham vọng cho đến hiền hành, thiệt 
thòi... Minh Hòa tự nhận, diễn viên nam 
đóng cặp ưng ý và có duyên với mình 
nhất là NSNd Hoàng dũng: là người yêu 
(trong phim Lũy hoa), là em gái (trong 
phim Bình minh đó trái tim anh), là vợ 
trong phim Cuồng phong (giải Nữ diễn 
viên truyền hình được yêu thích nhất 
2011)… Đến nỗi, nhiều khán giả tưởng 
họ là vợ chồng. Ngoài ra, chị còn tham 
gia nhiều phim như: Cổ vật, Nhật ký 
Vàng Anh, Tuổi thanh xuân... Vai diễn bà 
Sang của chị trong phim Những người 
nhiều chuyện phát trên VTV1 là hình ảnh 
khác hoàn toàn so với những vai diễn 
trong các phim truyền hình trước đây... 

bữa Cơm gia đình buổi Tối rấT 
quan Trọng

Là người đã nhận nhiều giải thưởng, 
nhiều danh hiệu qua các bộ phim truyền 

hình nhưng với Minh Hòa, điều đó 
không quá quan trọng. “Tôi nghĩ rằng 
đối với một người nghệ sĩ, sự ghi nhận, 
nhắc nhớ của khán giả mới là thước đo, 
là phần thưởng lớn nhất. Ở tuổi này, với 
mỗi vai diễn, tôi đều tiếp nhận và cố 
gắng thể hiện tốt nhất trong khả năng có 
thể để không phụ lòng khán giả. dù đó 
có thể chỉ là một vai diễn phụ, rất nhỏ”. 
So với tuổi sắp nghỉ hưu, nhiều người 
bảo nhìn Minh Hòa trẻ quá. chị cười 
bảo, chị cũng có “đôi chút” cảm nhận 
ấy. Bí quyết chẳng có gì to tát, mình cứ 
sống vui sống khỏe, bớt tham sân si và 
hãy làm những gì mình thấy thoải mái. 
Là Phó Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội, 
công việc bộn bề nhưng lâu nay NSNd 
Minh Hòa vẫn có thói quen tranh thủ thời 
gian một tiếng về nấu cơm cho gia đình 
vào buổi chiều tối. Đối với chị, bữa cơm 
gia đình buổi tối rất quan trọng. 

chia sẻ về gia đình, NSNd Minh Hòa 
cho biết, chồng chị là giảng viên nhiếp 
ảnh tại trường Đại học Sân khấu - Điện 

ảnh. Vợ chồng chị có một người con trai 
duy nhất sinh năm 1991, đang học cao 
học tại Australia. Minh Hòa kể, từ ngày 
con trai ra nước ngoài, nhiều người hay 
trêu rằng vợ chồng chị quay lại cuộc 
sống vợ chồng son. “Đúng là bây giờ 
chúng tôi cố gắng dành nhiều thời gian 
cho nhau hơn. Ngày trước, con còn nhỏ, 
công việc lu bù, vợ chồng ai cũng tất bật. 
Bây giờ mọi việc đã ổn hơn, chúng tôi 
cũng muốn sống cho nhau.”

cuộc đời nghệ thuật của NSNd Minh 
Hòa là một hành trình trọn vẹn. chị là 
một nghệ sĩ đa tài, thể hiện được nhiều 
dạng vai diễn. ít ai nghĩ, khuôn mặt quý 
phái rất Hà Nội ấy lại từng diễn hài, mà 
lại rất thành công. Hơn mười năm trước, 
cùng với nghệ sĩ Minh Vượng, hai chị đã 
trở thành một cặp bài trùng lấy được rất 
nhiều tiếng cười của khán giả khắp trong 
Nam ngoài Bắc. “Đó là những tháng 
ngày rất đẹp. Tôi và Minh Vượng đã có 
những vai diễn rất ăn ý và thu hút được 
khán giả. Trước đó, tôi cũng không nghĩ 
mình sẽ diễn được hài. Nhưng tính tôi ưa 
mạo hiểm, mình cứ mạnh dạn và không 
ngờ lại thành công”. Với Minh Hòa, mỗi 
vai diễn, mỗi bộ phim đều là sự lao động 
nghiêm túc và đòi hỏi sự nỗ lực lớn của 
bản thân. Thời gian tới, chị vẫn đến với 
những vai diễn mới nếu thấy nó thực sự 
phù hợp với mình. “Tôi không câu nệ là 
diễn bi hay diễn hài. Trở lại với hài bằng 
những thử nghiệm mới, tại sao không nhỉ? 
có khi lại thành công hơn ấy chứ.” - Minh 
Hòa cười sảng khoái, bởi với chị, nghệ 
thuật luôn là sự làm mới mình.

TRầN TRUNG

NSND Minh Hòa trong phim Những người nhiều chuyện
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VT
VVăn hóa

GiẢi trí

Với nhiều bộ phim truyền hình, 
danh hiệu NSNd không chỉ là 
một cái tên đảm bảo cho vai 

diễn “sức nặng” của bộ phim thành công 
mà còn là kim chỉ nam cho những diễn 
viên trẻ trên phim trường. NSNd Lan 
Hương thì nghĩ khác. dù đã có kinh 
nghiệm mấy chục năm đứng trước ống 
kính nhưng chị không tránh khỏi cảm 
giác lo lắng, hồi hộp khi vào vai bà mẹ 
chồng trong phim truyền hình Ngược 
chiều nước mắt. Khi đóng chung với 
diễn viên trẻ không chuyên, NSNd Lan 
Hương cho rằng, chính sự tươi mới, hồn 
nhiên của các em giúp chị tự tiết chế kĩ 
thuật, kĩ xảo của mình. “Nó nhẹ bớt đi 
và làm tôi thoải mái hơn khi tham gia 

đóng phim truyền hình”, NSNd Lan 
Hương chia sẻ. 

chị cười khi nhận ra, mình có chút 
hoảng hốt khi đã lâu chỉ được mời vai bà 
mẹ. Nhiều người đã gàn khi chị tham gia 
phim Sống chung với mẹ chồng vì không 
được đóng vai chính nhưng chị nghĩ khác: 
“Vai nào cũng có sự thú vị riêng, là nghệ 
sĩ thì không kén chọn trừ lúc quá bận thôi. 
Vai ngắn thì làm cho nó ấn tượng theo 
cách của nó”.  Với Ngược chiều nước mắt, 
đây là lần thứ tư chị vào vai mẹ già, nhất 
là một bà mẹ chồng hay xăm xoi, khắc 
nghiệt với con dâu. dù ở đời thực, không 
có cơ hội làm mẹ chồng nhưng chị vẫn 
thấy xót xa và bày tỏ sự không đồng tình 
với các nhân vật trong phim.

nSnd Lan Hương
HạNH PHúc KHI  
        BIếT BUôNG Bỏ

vừa bước qua tuổi 55, “eM bé hà 
nội” đã cầM Sổ hưu và Mặn Mòi 
hơn trong những vai diễn làM 

Mẹ, làM bà trên Màn ảnh nhỏ. 
nét Mặt tươi vui, viên Mãn của 

Một người đàn bà ngậP tràn 
yêu thương và an nhiên dường 

như đã giấu tuổi bớt đi, khiến 
nhiều người gặP nSnd lan 

hương ngoài đời không khỏi 
ngỡ ngàng. 

Cảnh trong phim  
Ngược chiều nước mắt
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Giải thích về quãng thời gian vắng 
bóng trên màn ảnh nhỏ, NSNd Lan 
Hương cho biết: “Trước năm 2001 tôi 
xuất hiện quá dày, từ phim này sang phim 
khác, tôi thấy ái ngại nên quyết định 
tạm dừng đóng phim hai năm. Từ đó, 
tôi bước chân sang lĩnh vực đạo diễn”. 
Ngoài ra, còn có một lí do rất… đàn bà: 
“Tôi không ăn ảnh, ra ngoài đời nhiều 
người kêu sao khác quá. Vì thế, phần nào 
tôi chú trọng mảng sân khấu nhiều hơn”. 
Điện ảnh là ngôi nhà nghệ thuật đầu tiên, 
rồi sau đó phim truyền hình đã đưa hình 
ảnh chị đến gần hơn với công chúng. “Đó 
là nơi tôi muốn tri ân. dẫu chỉ là công 
việc hướng dẫn cho diễn viên, vai nhỏ, 
to kiểu gì tôi cũng nhận lời”, NSNd Lan 
Hương khẳng định.

Nghỉ hưu rồi, NSNd Lan Hương có 
thêm thời gian đi dạy, được tiếp cận và 
chia sẻ những tích lũy nghề nghiệp với 
thế hệ nghệ sĩ đạo diễn và diễn viên trẻ. 
chị cũng tham gia dàn dựng các vở diễn 
khi được mời. “55 tuổi vẫn còn “xoan”, 
tôi vẫn sung sức lắm. Tôi không còn phải 
căng thẳng lo cơm áo gạo tiền như khi 
đang ở Nhà hát”, chị bày tỏ. Khán giả 
hẳn còn nhớ, NSNd Lan Hương là người 
tiên phong thành lập và phát triển Đoàn 
kịch hình thể tại Nhà hát Tuổi trẻ trong 
một thời gian dài. chị thấy thỏa mãn, 
hạnh phúc vì trong 15 năm vừa rồi, kịch 
hình thể đã có những ảnh hưởng tích cực 
với công chúng và nghệ sĩ. Điều duy nhất 
chị băn khoăn là loại hình này được tiếp 
nối ra sao.

Ngoài đời, 
NSNd Lan 
Hương tươi trẻ 
hơn so với tuổi 
thực 55. chị 
không gọi là bí 
quyết, đơn giản 
chị đã chọn yêu 
cuộc sống, yêu gia đình, 
công việc và yêu bản thân mình nên mọi 
việc dễ dàng hơn. Không chỉ ý thức phải 
chăm sóc da dẻ, cơ thể khỏe mạnh, nghệ 
sĩ Lan Hương cũng học cách “buông 
bỏ”. Sống, yêu, đam mê hết mình nhưng 
không đạt được sẽ chịu buông. Nhiều 
năm nay, chị đi theo con đường tâm 
linh. chị không giấu giếm, bởi chị quan 
niệm đó là niềm tin, là tín ngưỡng lành 
mạnh. Với nhiều người phụ nữ đẹp, 
họ hay bị ám ảnh bởi tuổi già, sự chảy 
xệ, nếp nhăn, NSNd Lan Hương cũng 
không ngoại lệ: “Tôi cũng sợ đấy nhưng 
cuộc sống xung quanh nâng đỡ, niềm 
vui với gia đình, công việc giúp tôi xóa 
nhòa đi nỗi lo đó”. Với chị, “dù có phẫu 
thuật thẩm mĩ thế nào thì không có gì 
đẹp bằng từ chính tâm hồn thanh thản, 
an nhiên”.

Nghệ sĩ Lan Hương chỉ có một cô 
con gái với người chồng đầu, nhưng cô 
bé cũng sớm sống xa nhà, xa mẹ. Bù lại, 
chị được bù đắp từ tình cảm của chồng, 
của đồng nghiệp, gia đình.Vì có niềm tin 
tôn giáo, nên dẫu có lúc thấy tiếc vì chỉ 
có mỗi cô con gái nhưng chị vui vẻ chấp 
nhận số phận. con gái chị cũng đã làm 

mẹ của hai đứa con. Ngày trước, năm 
hoặc hai năm một lần, chị lại đáp chuyến 
bay sang đất nước xa xôi thăm con cháu 
nhưng giờ gia đình con gái đã thường 
xuyên về Việt Nam hơn. cuộc hôn nhân 
thứ hai là với đạo diễn Tất Bình, trong 
gia đình luôn có cảnh “con anh con tôi” 
nhưng vẫn đầy yên ấm. con gái của 
NSNd Lan Hương gọi bác Bình, còn con 
của Tất Bình gọi chị bằng cô. Sự vui vẻ, 
yên ấm xuất phát từ tình yêu chân thành 

chị dành cho gia đình riêng 
của chồng và sự 
tôn trọng, yêu 
thương gia đình 
hết mực của đạo 
diễn Tất Bình. 
Từ chính cuộc 
sống của mình, 
Lan Hương quan 
niệm phải tôn 
trọng mọi người 
xung quanh, nhất là 
những người thân, 
sống chung một mái 
nhà. con gái chị rất 
quý đạo diễn Tất 
Bình, thời thiếu nữ 

đã từng khẳng định sau này sẽ lấy một 
người chồng giống bác Bình. Và bây giờ 
con rể chị đúng như vậy: vô cùng tận tụy, 
yêu vợ, yêu con. Đó là may mắn, là hạnh 
phúc đủ đầy của nghệ sĩ Lan Hương. 

Trong mắt NSNd Lan Hương, đạo 
diễn Tất Bình là người chồng rất thương 
vợ và chu toàn với gia đình. dù không 
nói ra nhưng bằng hành động, anh giúp 
đỡ vợ đủ thứ để chị theo đuổi niềm yêu 
thích riêng. Khi Lan Hương xin thành lập 
Đoàn kịch hình thể, dù bề ngoài Tất Bình 
bảo chị “vác tù và hàng tổng” nhưng 
lại âm thầm hỗ trợ kinh tế. Đặc thù của 
kịch hình thể ít lời, khó xem, rất bao 
quát, kịch bản chung chung nên không 
dễ thuyết phục được dựng vở. Những lúc 
đó, đạo diễn Tất Bình giúp chị tạm bỏ 
tiền ra dựng trước. NSNd Lan Hương 
còn biết ơn chồng vì chẳng bao giờ kêu 
ca khi vợ thường xuyên vắng nhà. Anh 
luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái và 
vẫn thường nói với bạn bè “cô ấy làm 
công việc cô ấy cảm thấy vui, như thế là 
tôi vui”. 

HIỀN NGUYêN  
Ảnh: TVAd cUNG cấP

Cảnh trong phim  
Ngược chiều nước mắt

NSND Lan Hương và NSUT Hoàng Hải  
trong vai cặp đôi vợ chồng phim Ngược chiều nước mắt
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 Thời gian gần đây, khán giả không chỉ gặp 
NSNd Hồng Vân trên những vai diễn hay các 
chương trình truyền hình mà còn có thể tương tác 
trực tiếp với chị trên trang cá nhân, dường như 
chị đã mở lòng hơn với khán giả?

Tôi luôn mở lòng với khán giả đấy chứ, chỉ có 
điều gần đây mới biết sử dụng Facebook nên tương 
tác được với mọi người nhiều hơn (cười). cũng 
khá là thú vị khi mình có thể chia sẻ với khán giả 
về công việc, về những điều mình tâm huyết. Khi 
tương tác trên trang cá nhân có sự sẻ chia giữa con 
người với con người, giúp cho mình hiểu khán giả 
hơn và cũng khiến cho tầm hiểu biết của mình được 
mở mang hơn rất nhiều.

 Khi thể hiện quan điểm trên trang cá nhân, 
đôi khi vấp phải những ý kiến trái chiều gây tranh 
cãi, chị có ngại điều đó làm ảnh hưởng tới hình 
ảnh của mình không?

Tôi nghĩ rằng, việc góp ý để cho mọi thứ xung 
quanh trở nên tốt hơn là việc mình nên làm. Không 

chỉ trên trang cá nhân mà trong từng vở diễn, từng 
tiết mục trên sân khấu, tôi cũng thể hiện điều đó. 
Theo tôi, đó là trách nhiệm của mỗi công dân chứ 
không riêng gì nghệ sĩ hay những người có chức 
trách. chúng ta không nên vô cảm, có như thế thì 
đất nước mình mới ngày càng phát triển và cuộc 
sống của chúng ta mới tốt đẹp lên được.

 Nhiều người khá bất ngờ khi thấy chị xuất hiện 
trên ghế nóng của bước nhảy ngàn cân mùa thứ 2 vì 
nhảy múa vốn không phải sở trường của chị?

Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi nhận được lời 
mời của Ban tổ chức. Đúng như bạn nói, nhảy múa 
không phải là sở trường của tôi, nhưng khi nghe giải 
thích rằng, trong BGK cần có một người đồng cảm 
và chia sẻ được với các thí sinh vì đây là một cuộc 
chiến vô cùng gian nan, đòi hỏi các bạn phải có 
nghị lực rất lớn mới có thể vượt qua được, tôi đã rất 
hào hứng. cá nhân tôi cũng muốn qua cuộc thi này, 
mình nhìn vào sự nỗ lực của các thí sinh để có động 
lực giảm cân. Ở độ tuổi của tôi, vấn đề thẩm mĩ 
không quá quan trọng bằng vấn đề sức khỏe.  

NSNd Hồng Vân 
chạy sô để  
giữ sân khấu
từ đầu năM tới nay, nSnd hồng 
vân “Phủ Sóng” dày đặc trong 

các chương trình truyền hình, 
Sự kiện. nhiều người bảo, Sao 

chị Phải Mua việc vào thân, chỉ 
cần chạy Sô thôi cũng đủ để có 

cuộc Sống dư dả. nhưng với 
những nghệ Sĩ đã hơn 30 năM 
làM nghề như chị, Sân khấu 

giống như thánh đường, chất 
chứa bao nghĩa bao tình, làM 
Sao Mà buông cho đành. nSnd 
hồng vân quả quyết, chị Sẽ cố 
gắng đến cùng và chỉ buông 

khi tìM được những người có 
khả năng tiếP nối con đường 

Mà Mình đang đi.
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NSND Hồng Vân làm giám khảo của  
CT Bước nhảy ngàn cân 2017
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 Chị cảm nhận thế nào về sự nỗ lực 
của các thí sinh?

Mỗi tuần, chứng kiến sự thay đổi của 
các thí sinh đã mang lại cho tôi rất nhiều 
cảm xúc. Đây không đơn thuần là một 
cuộc thi để lấy giải thưởng, mà là hành 
trình đầy cam go đi tìm lại chính bản thân 
mình của các bạn. Nhiều khi, coi những 
clip ghi lại quá trình các thí sinh luyện tập 
mà mình rớt nước mắt. Thấy thương và 
xót xa vô cùng. Nhưng những thành quả 
đạt được lại rất xứng đáng. Ở mùa trước 
tôi cũng có theo dõi và thấy được các bạn 
trở nên xinh đẹp thế nào sau khi giảm cân.

 Nhiều người nói rằng, bên cạnh 
khả năng diễn xuất thì NSNd Hồng Vân 
quả thật là một bà bầu mát tay, giữ vững 
được sân khấu trong giai đoạn khó khăn. 
Ngoài ra, chị vừa lấn sân sang lĩnh vực 
sản xuất phim đã giành thắng lợi?

Xóm trọ 3D hoàn toàn là một dự án 
bất ngờ, được quyết định trong một phút 
bốc đồng. Thật ra, tôi còn quá nặng tình 
với sân khấu nên chưa chuẩn bị tinh thần 
để dấn thân vào một lĩnh vực khác. Làm 
phim hoàn toàn là do cảm xúc chi phối 
chứ không có bất cứ một sự chuẩn bị nào 
cả. Tôi có một số bạn bè thân thiết mang 
giới tính thứ 3. Mình chứng kiến họ từ lúc 
còn xuân sắc, bước lên đỉnh cao cho tới 
lúc họ tuyệt vọng và cô đơn nhất, sức khỏe 
xuống cấp. Khi dựng kịch bản, tôi đã cố 
gắng truyền tải hết những khía cạnh đó và 
đã chạm được vào cảm xúc của khán giả. 
May mắn là khi chuyển thể thành phim 
cũng được mọi người ủng hộ. 

 Khán giả vẫn đang chờ xóm trọ 
3d phần 2?

Điều này cần phải cân nhắc thêm, vì 
như đã chia sẻ, tôi chưa sẵn sàng để bước 
vào một lĩnh vực mới. Hơn nữa, tôi cũng 
đang có kế hoạch làm sitcom trên truyền 
hình về Xóm trọ 3D. Thể loại Sitcom gần 
với sân khấu hơn, trải dài hơn và tải được 
nhiều thông điệp hơn.

 Năm nay chị góp mặt trong 3 bộ 
phim điện ảnh: xóm trọ 3d, kẻ trộm 
chó và cô ba Sài gòn. Ba vai diễn với 3 
hình tượng khác nhau, khác hoàn toàn 
so với những vai diễn trước đây của chị. 
Phải chăng chị đang hướng tới một hình 
ảnh đa dạng hơn?

Với tôi, việc hóa thân vào nhiều dạng 
nhân vật khác nhau không phải là vấn đề 
gì quá khó khăn và cũng không phải muốn 

hướng tới một hình ảnh nào cả. Thật lòng 
mà nói, bước sang năm nay, sân khấu gặp 
khó khăn quá nên mình phải tích cực chạy 
sô để có thể giữ được sân khấu. Tôi nhận 
nhiều game show, làm phim truyền hình, 
phim điện ảnh…, làm việc không có thời 
gian nghỉ ngơi chỉ cốt có tiền để lo cho  
sân khấu.

 Tại sao chị lại lựa chọn con đường 
khó khăn như vậy, trong khi chỉ cần 
chạy sô cũng đủ để có một cuộc sống  
dư dả?

Thật ra thì con đường này tôi đã đi từ 
đầu rồi và không nỡ từ bỏ giữa chừng. 
Mình là một trong những người đầu tiên 
gây dựng mô hình sân khấu xã hội hóa 

ở TPHcM. Nuôi đứa con lớn được 17-18 
tuổi giờ bảo bỏ nó đi, thì bỏ làm sao được, 
xót xa lắm. Không chỉ mình tôi mà anh 
Huỳnh Anh Tuấn bên Idecaf, chị Ái Như, 
anh Thành Hội bên Hoàng Thái Thanh 
cũng đều có suy nghĩ đấy. Gây dựng thì 
khó, nhưng đạp đổ thì dễ. có thể lấy sân 
khấu kịch ngoài Hà Nội làm bài học, khán 
giả Thủ đô đã mất thói quen đi xem kịch 
rồi. Tôi sẽ chỉ buông khi khi có người đủ 
sức thay thế và tiếp nối công việc mà mình 
đang làm.

 Chị đã nhìn ra được gương mặt 
nào có thể đảm nhận trọng trách  
này chưa?

Về tài năng thì không thiếu đâu, nhưng 
về vấn đề kinh phí và bản lĩnh thì thực 
sự rất khó. Ngay bản thân tôi, giờ có bao 
nhiêu tiền là đổ vào bù lỗ cho sân khấu 
hết, chưa kể lúc nào cũng phải đau đầu 
giải bài toán doanh thu. Mình không thể 
đòi hỏi các bạn trẻ làm được như vậy. Nếu 
bây giờ có ai rót vốn hay được sự hỗ trợ 
của Thành phố thì mới dễ thở  
hơn được. 

 Chị có thể cho biết xu hướng 
thưởng thức kịch của khán giả hiện nay?

Khán giả của kịch hiện nay chủ yếu là 
tuổi teen. Họ không thích xem những vở 
kịch sâu sắc, đó là một điều đáng buồn. 
dân kịch chúng tôi dân chỉ muốn dựng 
những vở chạm đến tận cùng của nỗi đau, 
tận cùng của bi kịch. Những vở như vậy, 
dù tốn nhiều công sức, nhưng vòng đời lại 
rất ngắn. 

 Sân khấu Super Bow dành cho 
những khán giả trẻ, nên tương đối ổn 
định. Vậy chị đã có phương án nào để giữ 
vững thương hiệu kịch Phú Nhuận chưa?

Tôi cũng đang ấp ủ một số kế hoạch 
nhưng bây giờ còn quá sớm để chia sẻ.

 Sau 35 năm hoạt động nghệ thuật, 
cho tới thời điểm hiện nay chị có hài lòng 
với con đường mình đã đi qua không?

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất mãn 
nguyện cả về nghề nghiệp lẫn hạnh phúc 
gia đình. Điều duy nhất khiến mình trăn 
trở là làm sao để giữ được sân khấu xã hội 
hóa ở TPHcM, làm sao để tìm được lực 
lượng kế cận trẻ hơn, năng động hơn và 
đầy tâm huyết để nối tiếp con đường mà 
chúng tôi đang đi.

 Xin cảm ơn chị!
THU TRANG (Thực hiện)

Tôi cảm thấy hài lòng vì được làm 
những gì mình yêu thích và đam mê. 
đến giờ phút này vẫn được đứng trên 
sân khấu, vẫn được diễn và vẫn được 
khán giả đón nhận, đó là điều  
hạnh phúc.
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ít người biết, Phan Anh mê ca hát. 
“Tôi hát chỉ để cho vui thôi, chứ 
không có “cửa” theo hát chuyên 

nghiệp nữa rồi. Thỉnh thoảng, tôi được 
mời tham gia hát cùng các ca sĩ chuyên 
nghiệp trong các sự kiện. Khả năng ca 
hát của tôi có thể không bằng các nghệ 
sĩ được học hành bài bản nhưng có lẽ 
cũng vừa tai người nghe nên vẫn cứ 
được mời đều. cứ thế, tôi đi theo tiếng 
gọi của đam mê. cuộc sống được làm 
điều mình yêu thích là vui vẻ rồi.” - 
Phan Anh chia sẻ về đam mê thứ hai  
của mình. 

Từ lúc còn đi học, Phan Anh luôn là 
cây văn nghệ nổi bật. Trong công ty hay 
trong các cuộc tụ họp bạn bè, hội hè cơ 
quan, anh luôn được mọi người yêu cầu 
lên hát. Nhưng dẫu vậy, chưa bao giờ 
anh dám chọn đi hát chuyên nghiệp. Lúc 
tuổi trẻ, định hướng con đường lâu dài 
còn khá mơ hồ. Hơn nữa, dù yêu thích 
cả ca hát và đóng phim, nhưng khi có 
con đường được vạch sẵn từ gia đình, 
Phan Anh đã thi vào khoa diễn viên, 

nếu hình ảnh trên PhiM của 
Phan anh không được đẹP khi 
thường vào các vai ngoại tình, 
người thủ đoạn… thì ngoài đời, 
dáng vẻ cao lớn, naM tính của 
Một người kinh doanh, giọng 
hát trầM ấM và nụ cười cởi Mở 
của anh khiến người đối diện 
thấy cảM tình. “ngoài đóng 
PhiM, tôi còn Một đaM Mê ca 
hát, được đứng hát trên Sân 
khấu là Một niềM vui rất lớn”, 
anh chia Sẻ về đaM Mê thứ hai 
vẫn được anh thể hiện trong 
rất nhiều Sự kiện, chương 
trình gần đây.

&Phan anh
đaM Mê thứ hai
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Trường Sân khấu - Điện ảnh. “Không 
theo nghề hát, tôi học nghề diễn viên. 
cũng là trong ngành nghệ thuật cả. Tốt 
nghiệp, tôi may mắn được về Đoàn 
Nghệ thuật Quân đội. Mẹ tôi, chú ruột 
cũng từng là nghệ sĩ của Đoàn. Vì thế, 
tôi đi theo một cách tự nhiên, kiểu nghề 
gia truyền”, anh chia sẻ.

cũng có lúc, tính nghệ sĩ trong anh 
bùng cháy. Phan Anh từng ước được 
theo đuổi đam mê ca hát một cách 
chuyên nghiệp. Nhưng anh cũng nhanh 
chóng “an phận” với niềm vui được hát 
trong những sân khấu nhỏ, xung quanh 
là bạn bè, đồng nghiệp. Anh thổ lộ: 
“Tuổi này cũng khó rồi, tôi chọn tham 
gia cho vui thôi, cuộc sống cứ nhiều 
niềm vui là được”. Mang tiếng là vui, 
nhưng anh rất nghiêm túc mỗi khi lên 
sân khấu: cẩn thận tập bài với ban nhạc, 
lựa chọn ca khúc, hình ảnh của mình 
chỉn chu hết mực. Những lúc khán giả 
đề nghị ngẫu hứng một bài hát nào đó, 
anh vẫn không e dè, bởi anh coi trọng 
tình yêu của khán giả, động lực lớn 
nhất của người nghệ sĩ. Sở trường của 
Phan Anh là những ca khúc trữ tình, 
dòng nhạc bolero, những ca khúc của 
nhạc sĩ Thanh Tùng bởi nó khá gần gũi 
với tâm hồn anh và cũng phù hợp với 
giọng hát trầm, nam tính. Yêu ca hát 
bao năm, nhưng Phan Anh không thu 
âm bài hát của mình. Tuổi ngoài 40, 
người nghệ sĩ trong anh hiểu rõ giới 
hạn của mình, nếu cứ lao đầu theo yêu 
thích mà không có sự phân bổ hợp lí thì 
cũng chẳng đi đến đâu. 

Trong quãng đời đi qua, bước ngoặt 
bảy năm sang Nga đi học và làm việc 
là thời điểm Phan Anh trải qua không ít 
vất vả, gian khó. Không có người thân 
bên cạnh, một mình anh bươn chải, tự 
lo cho bản thân, nhiều lúc cảm thấy cô 
đơn, tủi thân. Đó là lí do anh quyết định 
trở về quê nhà, đi theo con đường yêu 
thích thời trẻ: con đường nghệ thuật. 
cũng không thể không kể đến cuộc 
“mai mối” của đạo diễn Vũ Đình Thân 
đã đưa anh trở lại với nghệ thuật sau bảy 
năm xa quê hương. Vai diễn đầu tiên 
trong bộ phim Thời gian sống của vị 

đạo diễn này đã kết nối dòng máu 
nghệ thuật trong anh cho đến tận 
bây giờ. “Gia đình có gốc là nghệ 
thuật, tôi đi đâu, làm gì rồi vẫn cứ 
quay về nguồn cội, gốc rễ đó một 
cách tự nhiên. Từ bé tôi đã cảm nhận sự 
gần gũi, phù hợp của bản thân với nghệ 
thuật”, Phan Anh nói về lí do gắn bó với 
nghệ thuật bao năm qua. 

Kinh qua nhiều dạng vai chính diện, 
nhưng gần đây, Phan Anh dường như 
nổi tiếng hơn trong những kiểu vai phản 
diện. Từ Lê Định Sơn trong Đối thủ kì 
phùng đến người đàn ông ngoại tình 
trong Đi qua mùa hạ, Phan Anh được 
nhớ đến nhiều hơn qua những vai này. 
“Xưa nay khán giả quen tôi vào vai tốt, 
sự thay đổi này gây ngạc nhiên, tò mò. 
diễn viên ai cũng thích được khán giả 
yêu mến, nhưng tôi thích càng nhiều 
dạng vai càng tốt” - Phan Anh cho biết. 
Điều thú vị khi diễn kiểu vai này, dù 
ác nhưng không phải gồng mình bặm 
trợn, không ra vẻ mà ánh mắt thể hiện 
nội tâm. ẩn sau bề ngoài có vẻ nho nhã, 
đàng hoàng, tử tế là sự mưu mô, giảo 
hoạt. Vai diễn trong phim Đi qua mùa 
hạ cũng là một mẫu nhân vật xấu mà 
Phan Anh đảm nhận trong thời gian gần 
đây. Khác với suy đoán của nhiều người 
về cảnh nóng với các diễn viên trẻ, Phan 
Anh cho biết, mọi việc diễn ra vô cùng 

chuyên nghiệp. Sự tìm tòi, năng động, 
trẻ trung của bạn diễn trẻ là điểm mạnh 
và giúp các cảnh quay rất nhẹ nhàng. 
“Quan trọng là sự trao đổi, hợp tác ăn ý 
giữa các diễn viên, nếu bạn diễn không 
hiểu ý nhau thì khó mà tung hứng diễn 
xuất được” - nam diễn viên chia sẻ. 

“Tôi ít làm phim. Tham gia một bộ 
phim dài tập mất rất nhiều thời gian, tôi 
còn nhiều việc khác nữa. Tôi phải cân 
đối giữa làm phim nghệ thuật và công 

việc kiếm sống. Nếu chỉ có một mình, 
có thể tôi sẽ theo đuổi đến cùng đam 
mê nhưng nghề diễn viên không thể đủ 
nuôi sống tôi và gia đình được”. Ngoài 
kinh doanh, Phan Anh cũng là “tay” tổ 
chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật có 
tiếng ở Hà Nội. Với Phan Anh, việc lựa 
chọn “hai mang”, hai chốn làm nghề là 
tình huống bắt buộc. Anh đặt cao trách 
nhiệm của người đàn ông trong gia đình, 
phải lo lắng chu toàn cho vợ con một 
cuộc sống yên ổn. Vợ chồng có một cô 
con gái nay đã 10 tuổi và dù vợ không 
cùng giới nghệ thuật nhưng anh luôn an 
tâm và nhận được sự chia sẻ trong đam 
mê diễn xuất của mình.“Người nghệ sĩ 
khi ra phim trường, dưới ánh đèn sân 
khấu mà vẫn phải canh cánh gánh lo 
cơm áo gạo tiền thì khó mà sống trọn 
vẹn cho vai diễn được. Trừ khi phải 
là một kịch bản thật hay, vai diễn hay, 
nhiều đất diễn thì tôi sẽ từ bỏ công việc 
để theo đoàn làm phim ngay”, Phan Anh 
khẳng định.  

HIỀN NGUYêN 

Phan Anh trong một cảnh quay 
phim Đi qua mùa hạ
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Nhìn lại quãng đường đã đi qua, 
khán giả nhớ nhiều đến chị ở vai trò là 
một nghệ sĩ hài chứ không có ấn tượng 
ở dòng phim truyền hình?

dễ đến hơn chục năm, từ hồi tốt 
nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện 
ảnh đến giờ, tôi không đóng phim truyền 
hình. Năm 1999, tôi bắt đầu làm Gặp 
nhau cuối tuần sau đó là Gala cười, Táo 
quân rồi còn việc cơ quan nên quỹ thời 
gian của tôi cũng có phần hạn hẹp. Sau 
này, tôi bắt đầu làm phim sitcom, liên tục 
cho đến tận bây giờ. Một phần nữa, tôi 
chưa có cơ hội để quay lại phim truyền 
hình dù tôi cũng muốn làm đấy chứ. có 
lúc nhận được một vài lời mời làm phim 

nhựa, nhưng tôi vốn không quá ham hố 
chạy show mà chỉ muốn dành trọn vẹn 
cho công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. 

Có người cho rằng, các nghệ sĩ 
tên tuổi không đóng phim truyền hình, 
lí do phần vì không sắp xếp được thời 
gian phần vì do catse không hấp dẫn?

chúng tôi phải biết ơn các bộ phim 
truyền hình bởi nhờ đó mà tên tuổi nghệ 
sĩ chúng tôi đến gần với công chúng hơn 
chứ không phải chỗ để cân đo catse cao 
hay thấp. Lí do chỉ là vì chưa có vai hợp 
thôi. Bản thân những nghệ sĩ hài lớn tuổi, 
khi tham gia một bộ phim sẽ không tránh 
khỏi bị so sánh với những hình tượng 

nhân vật thành công trước đó. Một vai 
diễn mờ nhạt sẽ ảnh hưởng đến những 
công sức họ đã gây dựng nên. 

Trong nghề diễn, nhiều người từng 
quan niệm trẻ mới là lợi thế, tuy nhiên, 
thực tế chứng minh ngược lại. Chị nghĩ 
sao khi mình cũng đang bước sang 
chặng đường làm mẹ, làm bà trên màn 
ảnh?

Với nghệ thuật, không phải già hay trẻ 
mà là trời cho khả năng, cơ hội cộng với 
sự nỗ lực, trau dồi của mỗi người và may 
mắn nữa thì mới bứt phá lên được. Tuy 
nhiên, tôi nghĩ nổi tiếng trong một vai diễn 
là một chuyện, giữ được mới khó hơn. 
Nhiều nghệ sĩ giữ được tiếng tăm mấy 
chục năm trong nghề như: NSNd Hồng 
Vân, NSNd Thành Lộc, NSNd Tự Long, 
NSưT chí Trung, Quốc Khánh, công Lý. 
Tôi không ham hố, đặt mục tiêu này nọ 
quá lớn, tôi yêu công việc diễn viên và sẽ 
còn diễn đến khi không còn ai mời nữa.

vân dung
VAI NÀo TôI cũNG NHậN

từ người đẹP trong Một cuộc thi hoa hậu rẽ ngang Sang diễn 
viên, vân dung trở thành nữ danh hài đất bắc nổi tiếng trên Sân 
khấu truyền hình và kịch nói. tuy nhiên, Sau Mười Mấy năM 
không đóng PhiM truyền hình, Sự trở lại của chị trong PhiM 
gHéT THì YêU THÔi (Phát Sóng vtv3) đang khiến nhiều người yêu 
Mến vân dung tò Mò. 
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Vân dung gắn bó với sân khấu 
suốt mấy chục năm, chị thấy điều gì 
trong những chuyển biến của sân khấu 
hài kịch trong thời gian gần đây?

Nghệ thuật cũng là một món ăn tinh 
thần trong cuộc sống. Không thể bắt mọi 
người ăn cùng một món mãi được. Sân 
khấu kịch cần phải có độ tươi mới, thỏa 
mãn nhu cầu thưởng thức của khán giả là 
thành công của người nghệ sĩ. Hài kịch, 
chính kịch, bi kịch hay tuồng, chèo, cải 
lương dẫu có ít khán giả thì người nghệ 
sĩ vẫn cứ hết lòng cống hiến thôi. 

diễn xuất dưới ống kính phim 
truyền hình có những đặc thù riêng 
biệt, chị có gặp khó khăn gì không sau 
nhiều năm xa rời phim trường?

Gần 20 năm mới đóng phim truyền 
hình, ngày quay đầu tiên tôi khá bỡ ngỡ. 
Mỗi lần thấy diễn chưa “tới”, tôi lại ra 
hỏi ý kiến đạo diễn Trịnh Lê Phong. Tôi 
nghĩ, cái gì làm chưa tốt thì phải hỏi, tôi 
“đi” đã lâu, giờ quay về cũng phải làm 
quen, học hỏi. Trước đó, tôi đã làm việc 
với đạo diễn Trịnh Lê Phong ở hai phim 
sitcom Gái ngoan truyền kỳ và Bostay.
kom. Đó là một đạo diễn làm việc chuyên 
nghiệp, nhẹ nhàng, rất biết khơi gợi cho 
diễn viên sáng tạo. Ngoài đời, chúng tôi 
cũng chơi thân với nhau. Với lại, đạo 
diễn Đỗ Thanh Hải cũng “nhắm” vai này 
từ đầu cho tôi. Vì thế, chưa cần đọc kịch 
bản, tôi đồng ý luôn.

Được biết, vai diễn trong phim 
ghét thì yêu thôi không chỉ hợp với 

chất diễn của Vân dung mà còn rất gần 
gũi với hình ảnh bà mẹ Vân dung 
ngoài đời?

Nhân vật của tôi lần này không quá 
chua ngoa, đanh đá, phần nào điệu đà 
nhưng rất thương và nể sợ con gái. Một 
vai diễn hóm hỉnh, vui và đúng là rất hợp 
với chất diễn của tôi. Nó khác với hình 
ảnh tôi từng đóng trước đây và là vai 
gần gũi với tính cách ngoài đời của tôi 
nhất. Tôi vốn là người sống vui vẻ, thích 
chia sẻ, thích giúp đỡ và yêu thương 
mọi người trong gia đình. Nhiều lúc tôi 
biết tình yêu của mình hơi quá, có gì đó 
hơi sai nhưng tôi không thay đổi được. 
Nếu nhân vật trong Ghét thì yêu thôi yêu 
thương con một cách bản năng, làm mọi 
điều để con vui, tâm hồn như một đứa 
trẻ, khá vụng về, hành động, suy nghĩ 
không giống người trưởng thành thì tôi 
ngoài đời cũng hết lòng vì con nhưng tôi 
là một bà mẹ nghiêm khắc hơn. 

Hài là sở trường của Vân dung, 
nhưng chị có nghĩ rằng mình sẽ có sự 
chuyển hướng sang vai bi giống diễn 
viên Công Lý không?

Thật ra, tôi có muốn chuyển cũng 
không được đâu. Điều đó do đạo diễn 
có mạo hiểm để diễn viên thay đổi kiểu 
vai hay không. Từ ngày xưa anh công 
Lý đã đóng vai bi rồi, sau đó sang hài và 
giờ quay lại với bi. Đó là một diễn viên 
có khả năng diễn xuất đa dạng. Nói thật, 
nếu đạo diễn dám giao thì dạng vai nào 

tôi cũng không từ chối. Tôi trải qua nhiều 
kiểu vai: bà già, ô sin, trẻ con, chảnh 
chọe, sang trọng, tiểu thư…., chỉ có kiểu 
bà mẹ thương con ủy mị thì tôi chưa thử 
bao giờ.

Một chút phác họa con người đời 
thường của chị với khán giả Tạp chí 
Truyền hình?

Tôi là người vui vẻ. Tuy nhiên, ở chỗ 
đông người lạ tôi ít vui đùa. chỉ có khi 
ở với bạn bè thân, đồng nghiệp, gia đình 
thì tôi mới cười đùa, tếu táo, nhố nhăng. 
Đó là bản tính từ bé. Tôi cũng không 
phải là người dễ kết bạn. Bao nhiêu năm, 
tôi cũng chỉ có bấy nhiêu người bạn thân, 
ít khi mở rộng quan hệ bạn bè. Tôi nghĩ, 
đó là điểm yếu của mình. 

Vậy một Vân dung trong góc bếp 
gia đình thì sẽ như thế nào?

Tôi nấu ăn tốt, ngon là đằng khác. 
Thỉnh thoảng tôi cũng xuống bếp, tổ 
chức những bữa ăn ngon mời bạn thân 
đến ăn uống, quây quần trò chuyện. 
Nhưng dọn dẹp, trang trí nhà cửa, là lượt 
quần áo mới là niềm vui lớn trong cuộc 
sống của tôi. con trai tôi đã 16 tuổi rồi, 
cháu thân thiết với ông bà, hay chia sẻ 
nhiều điều với ông bà chứ không phải 
mẹ. Nhưng cháu cũng khá thích những 
món ăn mẹ nấu. 

Cảm ơn nghệ sĩ Vân dung!
HIỀN NGUYêN  

(Thực hiện)

Vân Dung trong phim Ghét thì yêu thôi
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Chuyển hóa niềm đam mê
Cuộc sống của Thu 

Phượng đang ngày càng phát triển, 
chị cảm giác thế nào khi sắp chính 
thức trở thành công dân của thành 
phố mang tên Bác?

Thật vui vì những điều tôi sắp chia 
sẻ với khán giả toàn là những điều tích 
cực, từ cuộc sống cho đến công việc. 
Trước đây, mỗi lần có báo chí liên hệ 
và muốn phỏng vấn thì tôi lo lắm, vì 
mình chưa có gì ổn định cả, vì sợ nhắc 
đến những khó khăn, khúc mắc chưa 
thể giải quyết được. Thế nhưng, giờ 
đây tâm thế của tôi đã khác, nhẹ nhàng 
hơn trong suy nghĩ và bình an hơn mỗi 
ngày. Hiện tôi đã lo được nhà cửa ổn 
định, hai mẹ con đã an cư và đang lo 
mọi thủ tục để chính thức nhập hộ khẩu 
mới tại HcM. Nơi đây sẽ là quê hương 
thứ hai của mẹ con tôi. Mỗi ngày được 
thức dậy trong căn nhà của mình, được 
chăm sóc và vun vén nơi mình ở thực 
sự là niềm hạnh phúc. 

Từ một ca sĩ chỉ biết đến luyện 
thanh và chạy show, Phượng bước 
hẳn sang lĩnh vực kinh doanh, từ mĩ 
phẩm, quần áo đến kinh doanh nhà 
hàng, sữa… Sự chuyển tiếp trong sự 
nghiệp có khiến Phượng gặp khó 
khăn lúc khởi nghiệp? 

- Đến giờ, tôi vẫn được gọi là ca 
sĩ Thu Phượng dù hơn 2 năm nay gần 
như không đi hát. do có bệnh tại dây 

thanh quản nên tôi hạn chế hát tối đa để 
điều trị. Khi không đi hát, buộc tôi phải 
nghĩ cách khác để kiếm sống. Tôi bắt 
tay vào khai thác tối đa khả năng của 
mình và rất may là được mọi người ủng 
hộ. cũng chính bởi việc dám làm nên 
khi có kết quả tốt, tôi lại nung nấu làm 

nhiều hơn và lớn mạnh hơn. Tôi nghĩ, 
có lẽ tôi là một người phụ nữ may 
mắn. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình chưa 
thể gọi là thành công. có lẽ phải đến 
khi gặp khó khăn hơn nữa mà không 
chùn bước, không lo sợ mới thực sự là 
người thành công. Thành công không 
thể định nghĩa cụ thể, đó là cả một 
chặng đường dài, có khi phải gần hết 
cuộc đời và nhìn lại mới dám khẳng 
định mình có thành công hay không!

Thu Phượng
HạT GIỐNG HạNH PHúc  

ĐANG “NảY Lộc”
dáM nghĩ, dáM làM - đó là những từ tôi nghĩ Sẽ Phù hợP với thu Phượng -   
á quân nhạc nhẹ của SAo MAi 2007. naM tiến với hai bàn tay trắng, Mới đây, 

thu Phượng chia Sẻ Sẽ chính thức trở thành công dân của tP hồ chí Minh. 
cô còn liều lĩnh thử Sức Mình ở Một cuộc thi Sắc đẹP - hoa khôi doanh 
nhân đất việt 2017. những hạt giống hạnh Phúc Mà bà Mẹ đơn thân gieo 

trong Suốt thời gian qua đang đâM chồi nảy lộc… 

Thu Phượng và con gái
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Bên cạnh kinh doanh, Phượng 
vẫn thỏa mãn niềm đam mê với nghệ 
thuật bằng cách dạy dỗ các tài năng 
trẻ. Mới đây, học trò của Phượng - 
bé Kim Ngọc đã đạt Quán quân cuộc 
thi Sinh ra để tỏa sáng 2017. Điều gì 
trong công việc giảng dạy khiến 
Phượng say mê đến vậy?

- Trước đây, tôi đã tư vấn bài vở 
cho nhiều bạn trẻ đi thi. Trước bé Kim 
Ngọc có ca sĩ Đoàn Thuý Trang, Trần 
Ngọc Vũ… đều đoạt thứ hạng cao 
trong cuộc thi Sao Mai. Khi mới vào 
TP HcM, tôi cũng có một thời gian dạy 
các ca sĩ trẻ, giờ họ đều đã thành 
công. Sau này, khi tham gia 
chương trình Gương mặt 
thân quen nhí 2014, tôi 
bắt đầu nhận dạy các bé 
từ 6 - 15 tuổi. Trong số 
các học sinh nhí lúc đó, tôi 
đánh giá khá cao bé Kim 
Ngọc vì cô bé có khả năng, tố 
chất về âm nhạc rất tốt. Theo 
học tôi từ năm 8 tuổi, cô 
bé đã biết chơi 5 
loại nhạc cụ dân 
tộc như đàn 
tranh, đàn cò, 
đàn gáo, phách 
tiền và đàn bầu. 
cộng với giọng 
hát có nội lực và 
khoẻ khoắn nên 
sau một thời gian 
học, hai cô trò đã 
gặt hái được hai 
giải cao là Á quân 
Người hùng tí hon 
2015 và Quán 
quân Sinh ra 
để toả sáng 
2017. cô 
bé là sự hiện 
thân của tuổi nhỏ 
đam mê và say mê 
chăm chỉ với những 
gì mình thích. cô bé 
cũng là nguồn động lực 
để những người như tôi 
luôn say mê và hết lòng 

truyền lửa cho các con. Với tôi, âm 
nhạc không thể nào mất đi được. Tôi 
sẽ duy trì mãi trong suốt cuộc đời của 
mình. cũng có lẽ vì vậy mà khi không 
còn đi hát nữa, niềm đam mê đó phải 
chuyển hoá để mình luôn được tiếp xúc 
với âm nhạc bằng cách giảng dạy cho 
các con.

Dám Thay đổi và  
Dám bướC đi

Phượng cũng chính là cô giáo của 
con gái trong các tiết mục biểu diễn. Có 
vẻ như, Phượng cũng muốn định hướng 
con theo con đường nghệ thuật? 

- Nói đến con gái, tôi không 
khắt khe với con về nghệ thuật. 
Bởi tôi hiểu rõ nghệ thuật đến 
với mỗi người như thế nào. 
Tuy nhiên, bé Vi An sớm 
bộc lộ khả năng về nhạc 

cảm, thích hát và kịch. Tôi 
thấy rõ ở con có một sự say 

mê với nghệ thuật. Vi An nay 
đã gần 7 tuổi, đa số các bài hát 

là do con tự thuộc, nếu hát 
sai thì mẹ giúp, chứ 

tôi không dạy 
con nhiều. Tôi 
sẽ để Vi An 
tự nhiên phát 
triển như vậy 

cho đến khi con 
lớn hơn để đủ 

hiểu, lúc đó tôi sẽ 
đáp ứng nếu con 
thích và muốn 
theo nghệ thuật. 

 Sắp tới, 
lần đầu tiên 
Phượng thử 
sức trong 
một cuộc 
thi không 
phải sở 
trường hát 
mà là một 
cuộc thi sắc 
đẹp - Hoa 

khôi doanh 
nhân Đất 

Việt 2017. Đây chắc hẳn là một quyết 
định liều lĩnh và táo bạo? 

- Vì tôi muốn mình được làm những 
việc mà ít ai dám nghĩ, dám làm ở tuổi 
35, việc lên sân khấu để tự tin với bản 
thân mình ở tuổi mà đa số chị em phụ 
nữ đang bận chăm sóc gia đình, con 
cái. Liều lĩnh cũng có nhưng tôi đã tìm 
hiểu kĩ về cuộc thi, nếu đơn giản hoá 
cuộc thi chỉ là nơi để kết nối và giao 
lưu, thử sức mình đôi chút và đánh dấu 
cho mình chút kỉ niệm đẹp ở quãng 
thời gian này, tôi nghĩ sẽ nhẹ nhàng 
hơn là đặt mục tiêu toả sáng. Tôi rất 
thích chăm sóc phụ nữ và trẻ em, từ 
sức khoẻ đến sắc đẹp. có lẽ cũng nên 
thử sức cho chị em phụ nữ lấy tôi làm 
chút động lực để luôn có lí tưởng sống 
vui vẻ, khoẻ và đẹp yêu đời hơn. 

Phượng giờ đã là một tấm 
gương điển hình của những người mẹ 
đơn thân tài giỏi, xinh đẹp. Phượng 
muốn chia sẻ điều gì với những người 
phụ nữ cùng hoàn cảnh với mình mà 
chưa bước qua được cú sốc của cuộc 
hôn nhân tan vỡ?

- Tôi muốn chia sẻ nhiều lắm, tuy 
nhiên, điều quan trọng nhất là đừng bao 
giờ mất niềm tin vào bản thân. Bởi nếu 
đứng vững, bạn sẽ vượt qua số phận 
khắc nghiệt. Trong đời, ai cũng sẽ có 
lúc gặp biến cố hoặc chuyện không 
suôn sẻ, quan trọng là cách nhìn nhận 
và giải quyết. Mọi việc sẽ khác hoàn 
toàn khi mình luôn cố gắng làm tốt, 
hơn nữa việc tâm luôn hướng thiện sẽ 
giúp con người thanh thản, nhẹ nhàng 
và thuận lẽ tự nhiên hơn. các mẹ đơn 
thân hay đang có gia đình cũng vậy, 
hãy luôn biết dành thời gian cho bản 
thân và chăm sóc mình nhiều hơn để 
tự cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. cuộc 
sống có quá nhiều áp lực, lựa chọn tốt 
hay xấu là do bản thân mình suy nghĩ. 
Vậy hà cớ gì phải chọn nỗi buồn. Hãy 
vui vẻ khi còn có thể, dù trong hoàn 
cảnh nào!

Cảm ơn Thu Phượng!
Lê HoA (Thực hiện) 

Ảnh: NHÂN VậT cUNG cấP
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Khi “thần may mắn”
mỉm Cười

là những gương Mặt tươi Mới có tốc độ bứt Phá chóng Mặt 
hiện nay, bên cạnh tài năng thì May Mắn là yếu tố không thể 

thiếu Song hành cùng với họ.

Xuất phát 
điểm là một 

vũ công nhưng 
Sofia Boutella 
không khai 
thác hình 
ảnh theo 
hướng gợi 
cảm, nóng 

bỏng mà ở cô 
toát lên tinh 

thần thể thao 
mạnh mẽ với thế 

mạnh chính là hip hop 
và nhảy múa phong cách 

đường phố. Vận may mỉm cười với Sofia khi cô tìm 
được vai chính trong bộ phim StreetDance (Vũ điệu 
đường phố) để thẳng tiến trên con đường diễn xuất. 
Sau đó, bước đột phá cùng vai phản diện Gazelle 
với đôi chân đoạt mạng trong bộ phim gây bất ngờ 
nhiều nhất của năm 2015 - Kingsman: The Secret 
Service (Đặc vụ Kingsman) đã chính thức đưa tên 
tuổi Sofia Boutella trở thành gương mặt mới đáng 
giá mà Hollywood vẫn tìm kiếm. Hai vai diễn đậm 
chất hành động mà Sofia được nhận trong hai bom 
tấn Star Trek: Beyond (Star Trek: Không giới hạn) 
và The Mummy (Xác ướp) mới đây tiếp tục nhận 
được nhiều lời khen ngợi cho dù cả hai phim đều 
không thành công như mong đợi. 

Mùa phim hè năm nay, Sofia Boutella còn có vai 
diễn đáng chú ý khác cùng bộ phim điệp viên phiên 
bản nữ đầy dữ dội mang tên Atomic Blonde (Điệp 

viên báo thù). Lần này, Sofia Boutelle có những 
cảnh đồng tính nóng bỏng với đàn chị charlize 
Theron. Không mang vẻ đẹp phổ biến như nhiều 
diễn viên khác, sự sắc lạnh, cá tính ở Sofia Boutella 
khiến cô thu hút được sự chú ý của các nhà làm 
phim, để đạt thành tích đáng 
nể khi liên tiếp trúng vai 
trong các dự án lớn. Mặt 
khác, ngoại hình cũng dễ 
khiến ngôi sao mới nổi 
bị đóng khung trong 
các dạng vai phản diện 
hoặc có tính cách khác 
thường. Liệu bộ 
phim mà nữ diễn 
viên sẽ trình làng 
dự kiến trong năm 
2018 mang tên 
Hotel Artemis có 
làm nên một 
dấu ấn mới 
hay vẫn tiếp 
tục khai thác 
hình ảnh “đả 
nữ” mạnh 
mẽ ở Sofia 
Boutella?

sofia bouTeLLa - đả nữ mới Của hoLLywooD
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Vốn là một trong những ngôi sao 
con cưng của kênh truyền hình 

disney với mức catse hàng đầu trong 
lớp diễn viên tuổi teen, Zendaya sở hữu 
nhiều tố chất từ diễn xuất, ca hát đến 
nhảy múa. Năm 2013, Zendaya từng 
thử sức trong cuộc thi Dancing with the 
Stars và xuất sắc giành vị trí á quân, dù 
khi đó cô mới bước qua tuổi 16 và còn 
chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu. 
Năm 2017 ghi dấu một bước ngoặt lớn 
hơn khi cô diễn viên sinh năm 1996 
này góp mặt trong bom tấn mới nhất về 
Spider - Man (Người nhện) mang tên 
Homecoming (Về nhà). Mang nguồn 
gốc Phi, sở hữu ngoại hình khác lạ, bản 
thân quá trình phấn đấu vươn tới vị trí 
ngôi sao disney với Zendaya đã là một 
thành công ngoạn mục. các nhân vật 
nữ đồng hành với siêu anh hùng Người 
nhện lại thường được mặc định dành 
cho những cô nàng da trắng xinh đẹp. 
Thế nên, khởi đầu cho cuộc lấn sân sang 
màn ảnh rộng của Zendaya phủ đầy nghi 

ngờ của công chúng bên cạnh nhiều lời 
ủng hộ nhiệt tình cho nỗ lực đa dạng 
hóa tuyến nhân vật. Với diễn biến thực 
tế trên phim, khán giả có thể thất vọng 
khi thời lượng diễn xuất cho Zendaya 
rất ít, nhân vật Michelle của cô khó hiểu 
nhưng mờ nhạt và chưa rõ vai trò gì 
trong nội dung câu chuyện. Sự bất ngờ 
chỉ được bật mí qua cái tên M.J mà nhân 

vật tự giới thiệu về mình. Những ai yêu 
mến Người nhện đều biết rằng, M.J là 
tên viết tắt của Mary Jane - tình yêu 
lớn trong cuộc đời siêu anh hùng này. 
Với sự mới mẻ hoàn toàn mà phiên bản 
Người nhện mang tới, khán giả hoàn 
toàn có thể trông đợi, nhân vật M.J sẽ 
có bước phát triển trong phần phim tiếp 
theo, với ngoại hình, tính cách khác  
xa những gì khán giả từng được  
thưởng thức. 

Trong khi tương lai cho vai M.J 
vẫn trong vòng bí mật thì vai diễn đáng 
quan tâm nhất mà Zendaya sẽ mang tới 
cho người hâm mộ là với bộ phim The 
Greatest Showman (Bậc thầy của những 
giấc mơ) phát hành vào dịp Giáng sinh 
năm nay. Phong cách ca vũ kịch, thế 
giới của những màn trình diễn ngoạn 
mục, những nghệ sĩ độc đáo là nơi sẽ 
giúp cho Zendaya tỏa sáng dưới sự dìu 
dắt của ngôi sao hàng đầu trong dòng 
phim này - Hugh Jackman.

zenDaya - Cơ hội nối Tiếp Cơ hội

Mùa hè 2017 không chỉ nóng với hàng loạt bom 
tấn chen chân nhau ra rạp mà còn trở nên đáng 

chờ đợi với sự trở lại của series phim Game of Thrones 
(GoTs - Cuộc chiến vương quyền) mùa thứ bảy. Sophie 
Turner không thuộc bộ năm quyền lực giữ cát xê cao 
nhất phim nhưng vai diễn Sansa Stark của cô diễn viên 
trẻ thì đang ngày một trỗi dậy như một nhân vật có thể 
làm xoay chuyển cục diện vốn rất phức tạp của  
bộ phim. 

Tham gia phim từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, 
vô danh, non nớt về kinh nghiệm diễn xuất lẫn trải 
nghiệm cuộc sống, Sophie Turner thừa nhận GoTs 
như một cuốn giáo khoa đưa cô vào đời, học được 
cả những điều tế nhị đối với các thiếu nữ trong độ 
tuổi gần trở thành người lớn. Sống và lớn lên cùng 
nhân vật nên theo từng mùa phim, Sophie Turner cho 
thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về ngoại hình lẫn 
khả năng diễn xuất. chiều cao vượt trội, gương mặt 
rạng rỡ và mái tóc đỏ rực đã từ GoTs theo Sophie 
Turner bừng sáng trong bom tấn X-Men: Apocalypse 
(Dị nhân: Khải huyền) để hóa thân tròn trịa, ấn 
tượng vào vai Jean Grey. Khoảnh khắc ngắn ngủi 

khi Sophie Turner 
lột xác từ một dị 
nhân trẻ tuổi, chưa 
biết làm chủ siêu 
năng lực trở thành 
nhân vật Phoenix 
quyền năng là điểm 
sáng lớn nhất, khiến 
cho nữ diễn viên 
trẻ nhanh chóng 
được giao luôn 
vai chính trong bộ 
phim riêng (dự kiến ra mắt năm 2018). Đây là may 
mắn khó tin và quá nhanh chóng đối với một cô gái 
mới vừa chân ướt chân ráo bước ra từ màn ảnh nhỏ. 

Nổi tiếng từ rất sớm và luôn bị bủa vây bởi áp 
lực công việc, dư luận, Sophie Turner từng chia sẻ 
rằng, cô có một thời thiếu nữ để lỡ nhiều niềm vui, 
ít bạn bè. cuộc sống trở nên màu hồng hơn với nữ 
diễn viên khi cô hẹn hò với chàng ca sĩ điển trai Joe 
Jonas - người đã hỗ trợ cô rất nhiều để thoái mái hơn 
trước công chúng. Giờ đây, họ là một cặp đôi rất đẹp 
của Hollywood. 

sophie Turner - Thời đã Tới

Sophie Turner trong vai Sansa Stark 
phim Game of Thrones
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Thaihabooks gửi tặng độc giả Tạp chí truyền hình 2 cuốn/đầu sách. để nhận sách, 
độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ email: tangsachvtv@gmail.com (bạn hãy ghi rõ mình 

muốn được tặng cuốn sách nào).

quyền năng Làm giàu

cuốn sách được viết bởi tiến 
sĩ Napoleon Hill đã truyền 

cảm hứng cho hàng triệu người 
trên khắp thế giới, sẽ mang cho 
bạn những lợi ích tuyệt vời từ 
những cuộc phỏng vấn của tiến 
sĩ Hill với nhà tư bản vĩ đại 
Andrew carnegie, người đã 
sống ở Scotland trước khi đến 
Mỹ và bắt đầu công việc với 
mức lương 1,2 đô la mỗi tuần 
vào năm mười ba tuổi. Trong 
cuốn sách này, bạn sẽ khám phá 
ra câu trả lời cho tất cả các vấn 
đề của bạn, dù bạn đang tìm cách để tăng thu nhập cho mình 
hay đi tìm sự bình yên trong tâm trí, hạnh phúc, hòa thuận 
trong chính căn nhà và nơi làm việc của bạn. cuốn sách 
không chỉ mang tới cho bạn phương tiện để kiếm tiền mà còn 
mang tới một triết lí thành công, qua đó, bạn có thể vạch ra 
những mục tiêu trong cuộc đời, giành lấy nó như hàng nghìn 
người đã làm.

sứC mạnh Của sự Công nhận

Thay vì giải thích sức 
mạnh của sự công nhận 

theo cách của một cuốn 
sách kinh doanh kinh điển, 
david Novak đã viết một 
câu chuyện vui nhộn dựa 
trên những trải nghiệm thực 
tế của ông tại những công ty 
danh tiếng, nằm trong danh 
sách Fortune 500 - cũng như 
cuộc sống cá nhân của chính 
ông. Thông điệp mà cuốn 
sách muốn được truyền tải 
đến bạn đó chính là dù bạn 
là ai hay bạn làm gì, bạn 

có quyền sử dụng sự công nhận để tạo nên sự khác biệt trong 
cuộc sống của mỗi người và mỗi ngày. Bạn có quyền chỉ cho 
mọi người thấy có người đang dõi theo họ, quan tâm và những 
gì họ làm thực sự quan trọng. Bạn có sức mạnh để giúp ai đó 
chạm đến tiềm năng của mình, giúp một nhóm khám phá ra 
tiềm năng của họ và giúp một tổ chức có thể khám phá ra năng 
lực của nó. cuốn sách Sức mạnh của sự công nhận dành cho 
những ai muốn khích lệ mọi người đạt được thành quả và nuôi 
dưỡng tâm hồn. 

 Tĩnh Lặng

có một “đài phát thanh” đang 
hoạt động trong đầu mỗi 

người, đó là đài NST (Non Stop 
Thinking) - đài suy nghĩ liên tục 
không ngừng. Tâm ta đầy tiếng 
ồn, vì vậy ta không thể nghe được 
tiếng gọi của sự sống, tiếng gọi 
của tình thương. Trái tim ta đang 
gọi ta mà ta không nghe thấy. Ta 
không có thời gian để lắng nghe 
trái tim mình. Điều kiện căn bản 
để chúng ta có thể nghe và đáp lại 
những tiếng gọi ấy là sự tĩnh lặng. 
Nếu không có sự tĩnh lặng trong 
tự thân, nếu thân tâm ta đầy sự ồn ào, náo loạn thì ta không 
thể nghe được tiếng gọi của vẻ đẹp ấy.

chánh niệm là sự thực tập làm cho những tiếng ồn trong 
mình yên lắng lại. Không có chánh niệm, chúng ta có thể bị 
nhiều thứ lôi kéo, chẳng hạn như những tiếc nuối,  buồn phiền 
trong quá khứ. chúng ta cũng có thể bị tương lai lôi kéo. 
Những người lo lắng, sợ hãi về tương lai cũng bị giam hãm 
trong tù ngục như những người bị quá khứ trói buộc … cuốn 
sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

 nghệ ThuậT ThuyếT phụC đỉnh Cao

Tác giả cuốn sách là Peter coughter  giáo sư tại VcU 
Brandcenter thuộc Đại học Virginia commonwealth và 

là Giám đốc của coughter & company, chuyên tư vấn cho 
các công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Liệu một giáo viên 
người Mỹ có thể dạy một học sinh 
người Nhật thuyết trình bằng ngôn 
ngữ tiếng Nhật được không? Không 
thể ư? Không, ngược lại, kết quả vô 
cùng đáng kinh ngạc. Kĩ năng thuyết 
trình tiếng Nhật của các học sinh 
người Nhật đã cải thiện ngoạn mục. 
Phương pháp của Peter đã vượt qua 
biên giới và ngôn ngữ. cuối cùng, 
điều quan trọng nhất trong tất cả 
những điều này chính là những thứ 
chúng ta học được từ Peter. chúng ta dễ dàng quên những 
gì được dạy bảo nhưng không thể quên những gì tự mình 
khám phá ra. Học sinh của Nhật Bản sẽ lưu giữ mãi trong tim 
những gì Peter đã giúp họ nhận ra. Vì thế, Peter không phải 
là một giáo viên, anh là một người hướng dẫn khám phá.

mailto:tangsachvtv@gmail.com
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Nếu là người hâm mộ của phim 
truyền hình Việt thì bạn không 
thể bỏ qua Người phán xử, bộ 

phim vừa đoạt giải Phim truyền hình ấn 
tượng tại Lễ trao giải VTV Awards 2017. 
Bộ phim gây sốt trên màn ảnh nhỏ Việt 
này được chuyển thể từ loạt phim truyền 
hình đỉnh cao có tên gọi Ha-Borer của 
Israel. Điều đáng nói là, không chỉ có 
Việt Nam mà tại nhiều quốc gia, phim 
truyền hình có nguồn gốc Israel đang rất 
được lòng khán giả. 

nền Công nghiệp  
Truyền hình Thần kì

Từ một quốc gia đậm màu sắc tôn 
giáo huyền bí và linh thiêng, nổi tiếng 
với nền nông nghiệp kì tích trên hoang 
mạc, Israel đã trở thành một “quốc gia 
khởi nghiệp” trong những năm gần đây, 
trong đó, truyền hình là một trong những 
ngành phát triển với tốc độ chóng mặt. 
Với nguồn lực phát triển hạn chế, các nhà 
sản xuất truyền hình Israel phục vụ chủ 

yếu cho mục đích xuất khẩu để có thể thu 
hồi vốn nhanh chóng. con đường vươn ra 
biển lớn của truyền hình Israel được đánh 
dấu kể từ khi bộ phim The Safe (chốn 
bình yên - 2000) do công ty Keshet sản 
xuất và bán bản quyền phát sóng tại 70 
quốc gia.

Năm 2008, bộ phim tâm lí Betipul 
(Mánh khóe) được kênh phim truyện 
HBo phát sóng với phiên bản khác mang 
tên In Treatment (Hành xử), cũng được 
chuyển thể tại 20 quốc gia trên thế giới. 
Thành công của truyền hình Israel chính 
thức được ghi nhận sau khi In Treatment 
giành 5 đề cử Quả cầu Vàng, trong đó 
có giải Phim xuất sắc nhất. Tiếp nối In 
Treatment, phim Hatufim được kênh 
Showtime (Mỹ) xây dựng thành tác phẩm 
Homeland (Tổ quốc) nổi tiếng. Bộ phim 
từng giành giải Emmy lần thứ 64 và 
đã được phát sóng tại 10 quốc gia. Bên 
cạnh Homeland còn có thể kể đến Yellow 
Peppers (Ớt vàng), sản phẩm được xem 
như niềm tự hào của truyền hình Israel 

kể về một gia đình nông dân tại thung 
lũng Arabah Valley, cố gắng vật lộn từng 
ngày với căn bệnh tự kỉ của cậu con trai. 
Hãng BBc (Anh) đã làm lại bộ phim với 
tên gọi The A Word (chữ A) và luôn đạt 
tỉ suất phát sóng cao ngất ngưởng. Năm 
2012, số lượng chương trình truyền hình 
mà Mỹ nhập khẩu từ Israel và Anh thậm 
chí còn ngang bằng nhau. 

Không chỉ thành công ở lĩnh vực xuất 
khẩu phim truyền hình, các format truyền 
hình thực tế “Made in Israel” cũng rất 
được ưa chuộng. ít ai biết rằng, những 
chương trình đình đám như: Rising Star 
(ABc), Connected (MTV), The Money 
Pump (cBS), Who’s Still Standing 
(NBc)… đều có nguồn gốc từ đất nước 
Trung Đông này. 

Ngày nay, khi nhắc đến đại gia công 
nghệ của ngành truyền hình thì Netflix 
chính là lựa chọn hàng đầu. Với mô hình 
kinh doanh thành công xuất sắc trong thời 
đại cách mạng số, trên Netflix, người ta 
dễ dàng tìm thấy những sản phẩm truyền 

vài năM trở lại đây, PhiM truyền hình iSrael đã có những bước tiến 
đáng kinh ngạc khi chinh Phục hàng loạt thị trường lớn trên thế giới.

Phim truyền hình Israel 
từng bước chinh Phục 

thế giới

Phim Ha-Borer - Người phán xử (Nguồn: TV Show Time) Phim In Treatment (Nguồn: KenyaBuzz)
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hình ăn khách nhất, từ phim nguyên gốc 
đến các bộ phim nhượng quyền. ước 
tính, hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 
9 triệu người sử dụng ngôn ngữ do Thái, 
thế nhưng, dịch vụ trực tuyến Netflix lại 
rất hào hứng với các bộ phim truyền hình 
có xuất xứ từ Israel. Đơn giản bởi đó là 
một món ăn tinh thần của rất nhiều khán 
giả khi sử dụng Netflix.

Mới đây, Netflix đã thâm nhập thị 
trường truyền hình Israel một cách sâu 
rộng khi ra mắt một dịch vụ hoàn toàn 
bằng tiếng do Thái. “chúng tôi rất vui 
khi được cung cấp một nhánh Netflix 
bằng tiếng do Thái. Israel có một nền 
công nghiệp truyền hình đáng ngưỡng 
mộ, chính vì vậy, việc để người dân 
tại đây được tiếp cận dịch vụ Netflix 
mọi lúc mọi nơi trên nền tảng Internet 
là điều hoàn toàn nên làm”, Jonathan 
Friedland - Giám đốc truyền thông 
tại Netflix cho biết. Giới chuyên môn 
nhận định, đây là một động thái mau lẹ 
của Netflix bởi truyền hình Israel đang 
bước vào thời kì đỉnh cao. Hiện nay, 
phim truyền hình có xuất xứ Israel đang 
làm mưa làm gió tại nhiều quốc gia trên 
thế giới và không khó để tìm thấy trên 
Netflix những bộ phim đình đám như: 
Fauda (Hỗn loạn), Hostages (con tin), 
Devout Love (Tình yêu mộ đạo)…

phim Tội phạm - Tinh hoa Của 
Truyền hình israeL

Phần lớn những bộ phim truyền 
hình Israel được lòng khán giả thế giới 
là những sản phẩm thuộc thể loại hành 
động, tội phạm hay liên quan đến chính 

trị, khủng bố. dễ thấy những tác phẩm 
như: Fauda, Hostages, In Treatment 
hay Homeland… đều thuộc thể loại này. 
Trong nhiều năm qua, các bộ phim truyền 
hình về đề tài tội phạm của Israel luôn 
đặc biệt lôi cuốn người xem. Những tác 
giả xuất thân từ một quốc gia được liệt 
vào hàng có chỉ số IQ cao nhất thế giới 
đã sáng tạo ra những kịch bản truyền hình 
đầy hấp dẫn, kịch tính và đầy cao trào. 
Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua 
bộ phim Ha-Borer (Người phán xử) được 
chuyển thể và phát sóng tại Việt Nam.

Một đặc điểm nữa khiến các tác phẩm 
Israel không gây nhàm chán với khán giả 
là nhịp phim nhanh và tiết tấu dồn dập, 
kịch tích. Trở lại với In Treatment - bộ 
phim truyền hình đầu tiên của Israel thu 
hút sự quan tâm của dư luận quốc tế nhất. 
Đây cũng chính là bộ phim đã tạo nên 

dấu ấn cho truyền hình Israel khi là một 
sản phẩm được tạo nên bởi số lượng diễn 
viên rất hạn chế, nếu so sánh với những 
phim có mức độ thành công tương tự tại 
thị trường Hollywood. Với ngân sách hạn 
hẹp, phim Israel hiếm khi có dàn diễn 
viên hùng hậu hay bối cảnh hoàng tráng, 
các tập cũng có số phân cảnh ít hơn so 
với thời lượng thông thường của phim 
truyền hình Mỹ. Đạo diễn và biên kịch 
thậm chí còn phải cô đọng từng chi tiết 
và lời thoại ngắn gọn nhất có thể.

Hiện tại, nền công nghiệp truyền hình 
Israel đang bội thu nhờ xuất khẩu phim 
và format truyền hình. Theo Viện Nghiên 
cứu xuất khẩu Israel (Israeli Export 

Institute), doanh thu xuất khẩu phim 
truyền hình của quốc gia này đã tăng gấp 
4 lần trong vòng một thập kỉ trở lại đây, 
cán mốc 268 triệu USd năm 2016. 

Einav Schiff, một nhà phê bình truyền 
hình Israel nhận định: “cũng giống như 
các tác phẩm truyền hình tội phạm của 
khu vực Scandinavi từng chinh phục 
khán giả thế giới, Isreal đã sáng tạo ra 
những câu chuyện đầy li kì và cuốn hút 
trong điều kiện kinh tế hết sức hạn hẹp. 
Thế nhưng, có một nghịch lí khá hài 
hước là mặc dù truyền hình Israel tìm 
thấy thành công ở thể loại phim tội phạm, 
các nhà hoạt động chính trị tại quốc gia 
này vẫn không ngừng than vãn rằng, tình 
hình chính trị của đất nước đã bị nói quá 
trong những tác phẩm phim tội phạm hay 
khủng bố. 

dIỆP cHI  
(Theo Economist, Jta)

Phim Fauda (Nguồn: Timesofisrael)

Phim The A Word  
(Nguồn: TBI Vision)
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Làm mới âm nhạC
Sao Mai là cuộc 

thi không có chiêu 
trò, không ồn ào 
hay bình chọn như 
các gameshow 
hiện nay, nhưng 
về tiêu chí nghệ 
thuật chuyên môn 
thì đòi hỏi rất cao để 
chọn được những giọng 
hát thật sự tài năng. Tuy 
nhiên, Sao Mai vẫn cần mang đến 
hơi thở mới để cuộc thi trở nên sinh động 
và trẻ hóa. 

Trước vòng chung kết, nhạc sĩ dương 
cầm hé lộ: “Sự bất ngờ và bùng nổ sẽ 
đến từ các phong cách âm nhạc của vòng 
chung kết”. Điều này đã được nhạc sĩ thể 
hiện rõ ràng nhất ở thể loại thính phòng. 
Sự cách tân, mới mẻ là yếu tố được chú 
trọng bởi đây là thể loại âm nhạc chủ đạo 

của Sao Mai nhưng lại 
khá kén người nghe. 

Rõ ràng, việc làm 
mới âm nhạc thính 
phòng thông qua 
các tác phẩm âm 
nhạc là nỗ lực của 
Ban tổ chức trong 

việc đưa thể loại 
này đến gần hơn với 

công chúng yêu nhạc. 
dòng nhạc này thường 

được coi là khô cứng nhưng 
Sao Mai năm nay đã được mềm mại hơn 
qua các giọng hát trẻ nhưng vẫn giữ được 
màu sắc hàn lâm đặc trưng của phong 
cách âm nhạc này. Điều đáng mừng ở 
đêm chung kết thể loại thính phòng, 
các thí sinh không phải căng mình khoe 
giọng hát kĩ thuật, thay vào đó là sự tinh 
tế trong cách nhấn nhá câu chữ. Một số 
thí sinh đã mạnh dạn chọn những ca khúc 
còn mới để thể hiện như Nguyễn Thị dịu 

với Lời ru cội nguồn (Xuân Thủy), Lê 
Thị Nhung với Tình rừng (Nhạc: Đức 
Trịnh - Thơ: Lê cảnh Nhạc)…  Điều này 
đã tạo ra không khí mới mẻ, giúp đêm 
thi tránh được sự trùng lặp tác phẩm giữa 
các thí sinh và tránh được cảm giác nhàm 
chán, mệt mỏi. Sự thành công trong việc 
làm mới các phong cách âm nhạc còn 
đến từ phần hòa âm do nhạc sĩ dương 
cầm đảm nhiệm. 

 Nếu như dòng nhạc thính phòng đem 
lại cho khán giả cảm giác sang trọng thì 
dòng nhạc dân gian đem tới người nghe 
giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc, đong đầy 
cảm xúc. Sự đa dạng của thể loại này 
đã được các thí sinh mang đến sân khấu 
Sao Mai trong đêm thi vừa qua từ ca 
khúc mang âm hưởng miền Trung, miền 
núi Tây Bắc đến dân ca Bắc Bộ, tạo nên 
bức tranh toàn cảnh về đất nước được 
vẽ bằng âm nhạc. 11 thí sinh có mặt tại 
bảng thi dân gian đều đã thể hiện được 
sự uyển chuyển, luyến láy trong từng lời 

chung kết Sao Mai 2017  

đa dạng sắc màu âm nhạc
SAo MAi 2017 đã 

và đang diễn ra vòng 
chung kết tại thanh hoá. 

Sau nhiều tháng Sơ tuyển và 
chung kết ba khu vực: bắc - 

trung - naM, 30 thí Sinh đại diện 
cho ba Phong cách âM nhạc đã 

vượt qua hàng ngàn thí Sinh 
trên Mọi Miền tổ quốc bước vào 

vòng chung kết toàn quốc 
diễn ra năM tuần liên tiếP 

từ 9/9 đến 7/10.
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bài hát của thể loại âm nhạc này. NSNd 
Phạm Ngọc Khôi chia sẻ: “Ở cuộc thi 
Sao Mai lần này, 11 tác phẩm với hòa 
âm phối khí rất sáng tạo, cầu kì mang 
lại hiệu quả tốt đã góp phần rất lớn chắp 
cánh cho các tác phẩm”. 

Đối với phong cách nhạc nhẹ năm 
nay cũng được mọi người đánh giá có 
nhiều yếu tố bất ngờ bởi có nhiều thí sinh 
“nặng kí”, với phong cách trình diễn đa 
dạng. Ở thể loại này hiện đang sở hữu 
một lượng lớn các bài hát nhưng đa phần 
đều quen thuộc đối với khán giả vì vậy 
đòi hỏi nhạc sĩ cũng như các thí sinh phải  
sáng tạo trong cách chọn ca khúc cũng 
như phối khí sao cho hấp dẫn đối với 
người nghe. 

Việc chọn bài của các thí sinh đã góp 
phần tạo nên sự phong phú âm nhạc, họ 
có thể thỏa sức khám phá chính giọng hát 
của mình chứ không còn phải đi theo bất 
cứ một khuôn mẫu nào. Những thay đổi 
tích cực đó sẽ giúp cho giải Sao Mai năm 
nay đến gần hơn với thị hiếu khán giả. 

phái nữ Lên ngôi
Trải qua các đêm thi chung kết bằng 

giọng hát quyến rũ, sâu lắng, các thí sinh 
nữ đang chiếm ưu thế khi giành những 
tấm vé vào đêm chung kết sắp tới. Mỗi 
cô gái, bằng phần trình diễn thuyết phục 
của mình, đã chiếm trọn được tình cảm 
của hội đồng chuyên môn cũng như 
khán giả. Đầu tiên phải kể đến giọng ca 

Vũ Thị Thanh Thanh với ca khúc Sông 
Dakrông mùa xuân về. Thanh Thanh lựa 
chọn một ca khúc đậm chất thính phòng, 
khán giả thường nghe bài hát này được 
thể hiện bởi các giọng nam. Nhưng với 
bản phối ca khúc mới lạ, Thanh Thanh 
khiến cả khán phòng cùng đắm chìm 
vào giai điệu của bài hát. Thí sinh Phan 
Ngọc Ánh đến từ xứ Nghệ gây ấn tượng 
với ca khúc mang âm hưởng ca trù Khúc 
xưa thành Thăng Long, bài hát được 
cho là không dễ, nhất là đối với một 
giọng ca còn khá trẻ bởi nó đòi hỏi kĩ 
thuật luyến láy, nảy hạt của ca trù một 
cách vừa phải, đồng thời người hát cũng 
cần có trải nghiệm nhất định để thấm 
được lời thơ. cô đã khéo léo tạo điểm 

cộng cho phần thi của mình bằng cách 
kết hợp giữa thanh và sắc, cùng thế mạnh 
về ngoại hình sáng và kĩ thuật luyến láy 
ấn tượng. cô gái “dân tộc” Sèn Hoàng 
Mỹ Lam có lựa chọn an toàn với bài hát 
mang âm hưởng dân ca vùng núi Tây 
Bắc - Theo câu hát Sluong (điệu then 
của dân tộc Tày) nhưng khoe được giọng 
hát cao vút của mình. Người con của 
vùng đất quan họ Bắc Ninh, Nguyễn Mai 
Thương lại chọn cho mình ca khúc Chấp 
chới sông Lam mang đậm âm hưởng 
dân ca xứ Nghệ. Bông hoa thính phòng 
Hương Ly đã gây ấn tượng mạnh với 
khán giả trong đêm thi diễn ra vào ngày 
9/9 vừa qua với ca khúc Aria Der Holle 
Racher (Khúc hát Nữ hoàng bóng đêm) 

của Mozart. Với giọng nữ cao, đầy nội 
lực cùng cách phối khí mới mẻ đã nâng 
giọng hát của Hương Ly thăng hoa trong 
cả đêm thi. Sự bất ngờ được đẩy lên thêm 
một lần nữa khi cô gái du học sinh Trung 
Quốc cất tiếng hát của mình, bằng phong 
cách biểu diễn đầy nữ tính, giọng nữ cao 
trữ tình linh hoạt qua bài hát Bản biến 
tấu Maylia đã làm khán giả quên đi hình 
ảnh của thí sinh đang thi, cô biểu diễn 
thực sự tỏa sáng. Nếu vẫn giữ phong độ 
như đêm thi này, Đỗ Tố Hoa và Hương 
Ly sẽ là hai ứng viên sáng giá của phong 
cách thính phòng năm nay. Hi vọng rằng, 
ở thể loại nhạc nhẹ những cái tên được 
mong đợi như: Nguyễn Thị Thu Thủy, 
Lê Thị Huyền Anh, Trần Thị Yến Nhi… 
sẽ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, phong độ ổn 
định để đem đến những phần thi chất 
lượng, nhiều cảm xúc để gửi tới khán giả 
trong đêm chung kết phong cách nhạc 
nhẹ sắp tới. 

có thể thấy rằng, Sao Mai đã tạo 
dựng nền móng và bệ phóng cho các 
nghệ sĩ trên con đường phấn đấu trở 
thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Sao Mai 
2017 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi năm nay 
kỉ niệm 20 năm ngày chương trình lên 
sóng, chính vì vậy cuộc thi hứa hẹn mang 
đến không khí mới với những giọng ca 
xuất sắc ở ba thể loại âm nhạc: thính 
phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

HoÀNG YêN      
Ảnh: HảI HưNG

đa dạng sắc màu âm nhạc

Thí sinh Lương Hà Mỹ Anh

Thí sinh Phan Ngọc Ánh 

Thí sinh Nguyễn Mai Thương 
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Để lan tỏa tinh thần yêu thương, 
sẻ chia, các BTV- Mc của VTV 
đã thực hiện rất nhiều clip cổ 

động cho chương trình và đồng loạt thay 
ảnh đại diện với dòng chữ Qui E Ora 
trên trang Facebook cá nhân. chia sẻ về 
clip nhận được sự quan tâm của đông đảo 
cộng đồng, BTV Bữa trưa vui vẻ (VTV6) 
Hoàng Trang cho biết: “Khi được chị 
Phạm diệp Anh - chủ nhân ý tưởng của 
show diễn thời trang hỏi em định quay 
clip cổ động như thế nào, em chỉ mong 
ước có thể quay cùng hai con Bi và Boo, 
được ra ngoài thiên nhiên là tốt nhất. Bởi 
vì, không chỉ là mong muốn riêng tư rằng, 
bất cứ phút giây nào trong cuộc sống, 
bên cạnh mình cũng có người thân yêu, 
có các con đồng hành. Mà việc cùng hai 
con góp tiếng nói vào dự án thiện nguyện 
tuyệt vời này chắc chắn sẽ là bài học về 
sự chia sẻ và yêu thương rất trực quan mà 
không sách vở nào bằng. Một ngày tuyệt 
vời, những phút giây ba mẹ con được 
sống cùng thiên nhiên để nhắc nhở nhau 
rằng, dù cuộc sống khó khăn đến mấy, yêu 
thương và sự chia sẻ vẫn luôn có trong tim 
chúng ta, chỉ cần ta muốn”!

Khi clip kêu gọi 
cộng đồng chia sẻ với 
các bệnh nhi nghèo 
bị tim bẩm sinh được 
các BTV VTV đăng 
trên Facebook cá 
nhân rất đông bạn bè, 
khán giả muốn đồng 
hành với Qui E Ora. 
Những ảnh đại diện 
ấn tượng của BTV- 
Mc Thùy Linh, danh 
Tùng, công Tố, Việt Hải, Hạnh Phúc, 
Ngọc Bích, Đan Lê… đã nhận được 
nhiều sự chia sẻ. Từ chỗ tò mò không biết 
Qui E Ora là gì, mọi người quan tâm tìm 
hiểu và khi biết được ý nghĩa nhân văn 
của chương trình, có những cú điện thoại 
từ nước ngoài gọi về, có những khán giả 
giấu tên ủng hộ Trái tim cho em hàng 
trăm triệu… 

“có những khoảnh khắc ngắn ngủi 
đến từng giây, đó là khi trái tim của 
những em bé còn non nớt nhưng đã 
không may mắc bệnh tim bẩm sinh, đập 
phập phồng những nhịp mệt mỏi yếu 
ớt, rất có thể sẽ dừng lại ở khoảnh khắc 

nào đó không báo trước... Thiên tai, 
đói nghèo, bệnh tật... những nỗi đau có 
thật. Thế nhưng, cũng chính là ở nơi đây, 
quanh ta, ngay lúc này, đồng thời sẽ có 
những tấm lòng hảo tâm, những bàn tay 
san sẻ... Đó là điều tôi luôn tin, tìm kiếm 
và kêu gọi”. Những chia sẻ hết sức chân 
thành của gương mặt quen thuộc trong 
các bản tin thời sự - BTV Hoài Anh - 
thực sự gây xúc động. Hoài Anh cho biết 
thêm, cô nhận lời tham gia trình diễn 

30 biên tập viên vTv
lên sàn catwalk vì

TRÁI TIM CHO EM
lần đầu tiên 30 biên tậP viên 
của đài truyền hình việt naM 
cùng thaM gia trình diễn thời 
trang ủng hộ chương trình 
Trái TiM CHo eM. hầu hết trong 
Số họ đều lần đầu Sải bước 
trên Sàn catwalk trình diễn 3 
bộ Sưu tậP thời trang trong 
chương trình nghệ thuật từ 
thiện Mang tên QUi e orA, vì các 
bệnh nhi nghèo Mắc bệnh tiM 
bẩM Sinh thông qua chương 
trình Trái TiM CHo eM của đài 
truyền hình việt naM.

Ekip sản xuất thăm 
các em nhỏ bị tim bẩm sinh

BTV Việt Hải- 1 trong 30 người mẫu của 
Qiu E Ora đang cho một em bé bị tim bẩm 

sinh xem ảnh của mình
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thời trang với suy nghĩ đau đáu là góp 
phần nhỏ bé của mình kêu gọi sự ủng hộ 
cho các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh. 
Hoài Anh tin và luôn biết rằng, vẫn có rất 
nhiều tấm lòng đang ở khắp mọi nơi, sẵn 
sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 
Điều quan trọng là thông tin cần đến 
đúng người. Vì vậy, cô luôn trăn trở làm 
sao để bằng công việc của mình, bằng 
các phương tiện truyền thông, có thể kết 
nối được những mạnh thường quân với 
những trường hợp kém may mắn cần 
được hỗ trợ. Hi vọng, việc chúng tôi góp 
mặt trong cùng một sự kiện, cùng những 
phóng sự xúc động về các em bé mắc 
bệnh tim bẩm sinh đã được các đồng 
nghiệp của chúng tôi lặn lội ghi hình ở 
khắp mọi miền đất nước sẽ có 
thể chạm đến trái tim của 
mọi người, để chúng 
ta hiểu hơn rằng còn 
rất nhiều em bé kém 
may mắn đang cần 
lắm sự giúp đỡ của 
cộng đồng.

câu chuyện đồng 
hành cùng Qui E Ora 
của hai mẹ con BTV 
Minh Trang - Ban Thời 
sự cũng khá đặc biệt. Bé 
Miu 4 tuổi của BTV Minh 
Trang rất háo hức khi mẹ 
hứa sẽ cho em cùng vào 
viện Nhi thăm em bé mới 1 tháng tuổi bị 
tim bẩm sinh. Thậm chí, em còn bảo mẹ 
quay clip thực hành trước. Tuy nhiên, đến 

khi mẹ đi thì bé đang ngủ dở giấc nên mẹ 
không nỡ đánh thức. Ngủ dậy, biết mẹ đã 
đi nên Miu mếu máo gọi điện trách mẹ 
đã không cho vào viện thăm các bạn. Vậy 

là công việc ghi hình của cả ekip 
phải dừng lại, đợi bằng được 

cô gái nhỏ đáng yêu. Minh 
Trang chia sẻ trên trang 
Facebook cá nhân: “có 
rất nhiều cách để mang 
lại niềm vui cho con. 
Mọi người vẫn nghĩ 
đưa con đến những khu 

vui chơi, mua thật nhiều 
đồ chơi, quần áo đẹp, tham 

quan du lịch khắp nơi… là 
những món quà rất lớn. Thế 
nhưng, hãy cho mình cơ hội 
được cảm nhận và hiểu con 
hơn bằng cách cùng con hành 

động, chia sẻ và yêu thương. con sâu sắc, 
hiểu chuyện hơn ta vẫn nghĩ rất nhiều. 
Miu đã vỗ về, vuốt ve khuôn mặt, đôi tay 

của em Nhung, thiên thần 2 tháng tuổi 
bị tim bẩm sinh một cách đầy lo lắng và 
liên tục hỏi: “Em Nhung sẽ được cứu chứ 
mẹ? Em sẽ khỏi bệnh phải không mẹ?”… 
cô gái bé nhỏ reo lên “Thật tuyệt vời!” 
khi mẹ thông báo em Nhung sẽ được 
phẫu thuật nhờ tấm lòng hảo tâm của mọi 
người, trong đó có con. con tự hào về 
điều đó và tiếp tục thắp lên niềm tin mình 
sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn 
nữa…”.

Lần đầu tiên, các biên tập viên, người 
dẫn chương trình có thêm hình ảnh mới, 
hoá thân thành những người mẫu trên 
sàn catwalk. Đó là những trải nghiệm 
mới lạ không chỉ đối với chính họ mà 
còn đối với những vị khách mời đến 
tham dự. dù những bước chân còn chưa 
chuẩn nhịp nhưng trong mắt của khán 
giả, những màn trình diễn của họ thật 
đẹp, thật ý nghĩa.

NGọc MAI

Qui E Ora - tiếng Ý nghĩa là “ở đây, lúc này”, hướng mọi người về lối sống tỉnh 
thức, thực tại và thiện lương. Đây là show thời trang - ca nhạc - đấu giá với sự 
tham gia của 30 BTV đã và đang công tác tại VTV, trình diễn thời trang vì trẻ em 
nghèo bị bệnh tim. Hiện vật đấu giá là các tác phẩm nghệ thuật, các vật phẩm có 
giá trị. Đã có một không gian châu Âu giữa Hà Nội (Trong khuôn viên Bảo tàng 
lịch sử) với ý tưởng chủ đạo từ nước Ý. Ba bộ sưu tập được trình diễn mang 
phong cách La Mã và tinh thần Ý. Các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn các bản nhạc, bài 
hát Ý, châu Âu và Việt Nam. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ dành cho 
chương trình Trái tim cho em, để hỗ trợ phẫu thuật tim cho những bé mắc bệnh 
có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin 
vui lòng chuyển tới Văn phòng 
Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền 
hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí 
Thanh, Ba Đình, Hà Nội.  Hoặc 
chuyển khoản ủng hộ qua số tài 
khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - 
Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Quân đội - Chi nhánh Ba Đình - 
Hà Nội. 
Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt. 
Nội dung: QUIEORA - Ủng hộ 
Trái tim cho em

Hai người mẫu Thùy Linh và 
Danh Tùng của Qui E Ora

BTV Hoài Anh trong một chương trình gây quỹ Trái tim cho em
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khơi gợi Cảm hứng  
sáng Tạo

Giải thưởng SEA Prix Jeunesse 
2017 là phiên bản Đông Nam Á của 
giải thưởng quốc tế Munich Prix 
Jeunesse - giải thưởng danh tiếng nhất 
thế giới tôn vinh các sản phẩm truyền 
hình sáng tạo dành cho trẻ em. Được ví 
như giải oscar trong lĩnh vực điện ảnh, 
Prix Jeunesse luôn nhận được nhiều sự 
quan tâm tham gia của các nhà sản xuất 
truyền hình trên thế giới. Lần đầu tiên 
được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á, 

SEA Prix Jeunesse 2017 hứa hẹn là một 
trong những hoạt động thu hút đông 
đảo các nhà làm phim chuyên nghiệp 
và nghiệp dư, đồng thời khơi gợi cảm 
hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, tôn vinh 
các nét đẹp văn hóa truyền thống khu 
vực các nước ASEAN.

Với sự tham gia, hướng dẫn của các 
chuyên gia uy tín đến từ Philippines 
(nhà sản xuất Sally Lopez, đạo diễn 
phim và chương trình truyền hình Nico 
Hernadez, và đại diện Anak TV - đơn 
vị tổ chức Prix Jeunesse Đông Nam Á), 
bên cạnh việc giới thiệu về SEA Prix 

Jeunesse 2017, mục đích chính của 
khóa học là khơi gợi cảm hứng sáng 
tạo cho các bạn trẻ Việt Nam. Hoạt 
động này đã thu hút sự tham gia đông 
đảo của các bạn trẻ có niềm đam mê 
với các sản phẩm truyền hình cũng như 
hứa hẹn cho ra đời các sản phẩm chất 
lượng, đúng với tiêu chí của cuộc thi 
và phản ánh các nét đặc sắc của trẻ em 
Việt Nam.

chia sẻ về mục đích của hoạt động 
này, Nhà báo Nhật Hoa - Giám đốc 
kênh TH Giáo dục Quốc gia, Trưởng 
Ban tổ chức Việt Nam Prix Jeunnesse 

SEa Prix Jeunesse 2017

Mang tới cơ hội 
Sáng tạo

nằM trong khuôn khổ giải 
thưởng việt naM Prix JeuneSSe 
2017, Một khóa học do ban 
truyền hình đối ngoại và kênh 
truyền hình giáo dục quốc gia 
vtv7 đồng tổ chức đã thu hút 
được Sự chú ý của đông đảo 
các bạn trẻ có chung niềM đaM 
Mê với truyền hình. Sự kiện 
không chỉ cung cấP kiến thức 
Mà còn Mang tới cơ hội cho 
những bạn nhỏ Muốn thử Sức 
Sáng tạo trong lĩnh vực 
truyền hình.

Nhóm các bạn trẻ thảo luận làm 
bài tập theo yêu cầu của chuyên gia

Chuyên gia Nico Hernadez hướng dẫn học viên về Nghệ thuật sử dụng ánh sáng
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2017 cho biết: “Đây là cơ hội cho 
những bạn trẻ yêu thích công việc làm 
truyền hình và phim ảnh tiếp cận với 
những nguyên tắc cơ bản của cách làm 
chuyên nghiệp. dù khóa học diễn ra 
trong thời gian ngắn nhưng sẽ giúp các 
em có được những nền tảng cốt lõi để 
phát triển được khả năng của mình.”

Theo bà Sally Lopez (Nhà sản xuất 
đến từ Philippines), chủ đề năm nay 
là điều tự hào về bản thân, gia đình và 

truyền thống. Với chủ đề này, các bạn 
nhỏ có thể nói với cả thế giới rằng: “Là 
người Đông Nam Á, chúng ta có rất 
nhiều điểm chung và luôn mong muốn 
lan tỏa cho bạn bè thế giới biết đến 
cuộc sống của chúng ta như thế nào. 
Đó là lí do chúng tôi chọn chủ đề này. 
Đạo diễn phim và chương trình truyền 
hình, giảng viên Nico Hernadez cũng 
kì vọng, sau khóa huấn luyện, các bạn 
nhỏ sẽ có những bộ phim hay vì mục 
đích của khóa huấn luyện này là để các 
bạn trẻ Việt Nam tự tin tạo ra những 
tác phẩm tham dự cuộc thi SEA Prix 
Jeunesse 2017”.

CáC bạn Trẻ Có rấT nhiều  
Tiềm năng!

25 bạn trẻ tham gia khóa học dùng 
những thiết bị điện thoại thông minh 
để tạo nên tác phẩm của mình theo yêu 
cầu của các chuyên gia. Sau khi trải qua 
thử thách Photo Essays - thể hiện nét 
độc đáo của bản thân với 3 tấm hình, 
hình, các bạn trẻ đã cùng trải nghiệm 
những kiến thức về xây dựng cấu trúc 
kịch bản và trải nghiệm về sức mạnh 
của nghệ thuật ánh sáng trong sáng tạo 
video. Kết thúc hai buổi học tập, những 
nét phác thảo dần trở nên rõ nét. Ở buổi 

học thứ ba - buổi học cuối cùng, từng 
bạn đã bắt tay tạo dựng những tác phẩm 
của riêng mình cùng với sự trợ 
giúp của các bạn trong 
khóa học. Mỗi bạn đều 
có ý tưởng độc đáo 
với nội dung ẩn 
chứa nhiều thông 
điệp ý nghĩa.

Sự sáng tạo thể 
hiện trong từng 
tác phẩm, từ chủ 
đề, góc máy quay, 
những chi tiết đắt và 
đặc sắc hay những 
tình tiết gây hài… đều 
để lại ấn tượng đối 
với ban giám khảo 
và ban tổ chức chương trình. Nhà báo 
Nhật Hoa nhận xét: “có khá nhiều tác 
phẩm của các em khiến tôi ấn tượng. 
Trong đó, có thể kể đến là bộ phim hoạt 
hình Quả Táo. Với khoảng thời gian 
rất ngắn, dù chưa biết sử dụng công 
cụ nhưng với sự hướng dẫn của các 
chuyên gia đến từ Anak TV và VTV7, 
em đã tự mình tạo nên một đoạn phim 
rất thú vị. Rồi những góc máy của các 
em nữa. Tôi nghĩ, nếu xem lần đầu tiên, 
ít ai nghĩ đó là góc máy của những học 

sinh lần đầu tiên được tiếp cận với cách 
làm phim chuyên nghiệp. các bạn trẻ 
có rất nhiều tiềm năng”.

Thông qua hoạt động của khóa học 
ý nghĩa này, các chuyên gia cũng như 
những người làm truyền hình chuyên 
nghiệp đã nhận thấy tiềm năng ở các 

bạn trẻ. Một chuyên gia đến từ 
Anak TV tin tưởng: “Trong 

số các bạn tham gia khóa 
học này có thể sẽ trở 

thành nhà làm phim 
có tiếng của Việt 
Nam trong tương 
lai”. Một lần nữa, 
Nhà báo Nhật Hoa 

chia sẻ: “Tôi nghĩ, 
cả Anak TV, VTV nói 

chung và VTV7 nói riêng 
đều có mong muốn làm 
những chương trình 
thật tốt cho trẻ em cũng 
như tạo cơ hội cho trẻ 

em nói lên tiếng nói của  mình. chúng 
tôi đã gặp nhau ở điểm chung đó. Rất 
may mắn khi chúng tôi được tiếp cận 
với những người làm truyền hình rất 
tâm huyết của Anak TV. Đây là những 
người rất yêu trẻ em và sẵn sàng làm 
mọi việc để giúp các em trưởng thành. 
Trân trọng cảm ơn các bạn đã cho 
chúng tôi một cơ hội để tham gia một 
dự án thú vị thế này”.

YếN TRANG 
Ảnh: VTV7 

Nhà báo Nhật Hoa (trái), đại diện 
Anak TV (phải) trao giải nhất cho 

bạn trẻ có tác phẩm xuất sắc

Đoàn chuyên gia Philippines, 
đại diện Anak TV, BTC VTV7 cùng các bạn trẻ 

tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm

Giải thưởng Prix Jeunesse Đông Nam Á hi vọng có thể mang lại một không 
gian truyền thông cho trẻ em Đông Nam Á để các em có thể chia sẻ ý kiến, 
nét văn hóa và khát vọng của bản thân. Tất cả công dân các nước Đông Nam 
Á từ 8 tuổi trở lên (nghiệp dư và chuyên nghiệp, cá nhân hoặc tập thể) đều có 
thể sử dụng máy ảnh kĩ thuật số, điện thoại di động, máy tính bảng cũng như 
máy quay, máy ảnh, hoặc các thiết bị tương tự để tham gia cuộc thi. Mọi 
thông tin về cuộc thi được đăng tải trên trang web: http://vtv7.vtv.vn/
vietnamprixjeunesse2017

http://vtv7.vtv.vn/
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Tình yêu Là nền Tảng
Trước khi ra mắt khán giả với format 

dành cho trẻ nhỏ mang tên Cuốn sách 
của em, chương trình đã từng rất thành 
công với phiên bản Cuốn sách của tôi. 
chia sẻ về sự thay đổi này, ekip thực 
hiện đã nhấn mạnh rằng, đó là vì tình 
yêu dành cho các em nhỏ và việc nuôi 
dưỡng cảm hứng đọc sách của các em 
là vô cùng quan trọng. NSX Hồng Minh 
tâm sự: “Trong quá trình làm việc với 

các cố vấn về văn hóa đọc cho thiếu 
nhi, tôi đã bàn với ekip và thống nhất 
sẽ hướng đến đối tượng này. Quá trình 
dựng format thì không quá vất vả nhưng 
làm thế nào để mỗi chương trình trở nên 
sinh động và thú vị thì luôn là một thử 
thách. chúng tôi đã tuyển chọn rất kĩ 
lưỡng để có thể tìm được đúng nhân vật 
có khả năng truyền cảm hứng đọc sách 
của mình đến với độc giả; đồng thời 
vẫn giữ đúng chất hồn nhiên, trong trẻo 
của tuổi thơ. Tìm được một bé thể hiện 

tốt trước ống kính máy quay đã khó, để 
bé có thể tự tin, mạch lạc, biểu cảm khi 
nói về một cuốn sách lại khó hơn. May 
mắn là chúng tôi nhận được sự ủng hộ 
rất nhiệt tình từ phía các phụ huynh. Rất 
nhiều bậc cha mẹ chia sẻ rằng, họ cho 
con tham gia tuyển chọn không nhất 
thiết là để con được lên ti vi, mà vì muốn 
con thấy xung quanh mình có rất nhiều 
các bạn yêu sách, để con có thêm trải 
nghiệm và thêm yêu những cuốn sách 
của mình”. 

Tình yêu trẻ thơ không chỉ là nền 
tảng cho những ý tưởng mới mẻ mà còn 
len lỏi vào những khoảnh khắc, những 
giây phút làm việc nghiêm túc trước 
máy ghi hình. Để có thể nắm bắt được 
cảm xúc tự nhiên, trong trẻo của các em 

cuốn sách của em

LAN TỏA ĐAM Mê 
Đọc SÁcH

bằng tình yêu và Mong Muốn được truyền cảM hứng đến thế hệ 
Măng non về ý nghĩa của những cuốn Sách, trung tâM Sản xuất 
các chương trình giáo dục vtv7 đã gửi gắM tâM huyết của Mình 
trong Mỗi tậP Phát Sóng CUốN SáCH CủA eM. những câu chuyện hậu 
trường của chương trình đầy bổ ích này cũng ẩn chứa nhiều bất 
ngờ thú vị.
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trước ống kính, những người thực hiện 
và nhất là Mc đã làm việc bằng chính 
tình cảm thật sự của mình dành cho các 
em. NSX Hồng Minh chia sẻ thêm: “Tôi 
dẫn chương trình này bằng chính tình 
cảm dành cho con mình. Điều tôi quan 
tâm nhất là làm thế nào để các con tin 
tưởng, sẵn sàng nói với mình những điều 
con thích ở cuốn sách, làm thế nào để 
các con “phản biện” lại những lời bình 
luận “gây chuyện” của mình, chứ không 
phải nem nép cô nói gì cũng đúng. “Phá 
băng” chính là điều quan trọng nhất và 
sau đó là “giữ nhịp”. Một điều nữa, tôi 
không cố sức giữ cho hình ảnh của mình 
phải chỉn chu mà luôn biểu cảm như cách 
tôi chơi với con: có thể cười to, nhăn mặt, 
chun mũi, tròn mắt trước câu chuyện mà 
các con kể. Tôi nghĩ, trẻ con sẽ thích, khi 
có cảm giác tôi đang thực sự muốn làm 
bạn với các em”. các bạn nhỏ tham gia 
chương trình đều là những em bé ham 
đọc sách và có khả năng diễn đạt rõ ràng 
cảm nhận của mình về cuốn sách. Nắm 
bắt được điều này, ekip cũng để các em 
thể hiện mình tự nhiên hết sức có thể: 
không gò bó vào những câu thoại kịch 
bản mà thay vào đó là để các bạn tự dẫn 
dắt. Những người thực hiện cũng chỉ chú 
trọng hướng dẫn cho các bạn nhỏ một số 
kĩ năng diễn đạt cần thiết để biểu đạt suy 
nghĩ một cách trôi chảy, tự nhiên. 

những kỉ niệm vui
Để có được 15 phút phát sóng, ekip 

thường phải dành ra từ 1,5 đến 2 giờ làm 
quen với các bạn nhỏ, dẫn dắt và khơi 

gợi các bé vào thế giới của những cuốn 
sách. Từ đó, cuộc đối thoại giữa Mc và 
nhân vật trong chương trình cũng trở 
nên tự nhiên và hấp dẫn hơn. Qua các 
buổi tuyển chọn, các em cũng được làm 
quen với các thành viên trong ekip và 
được luyện tập cách đứng, ngồi sao cho 
thật tự nhiên và thoải mái. Đôi khi, một 
số bé cảm thấy hơi run khi thấy bố mẹ 
ngồi trong trường quay, ekip cũng tế nhị 
mời phụ huynh sang phòng điều khiển 
để theo dõi con, tránh gây áp lực cho 
con trong quá trình ghi hình. Việc các 
bạn nhỏ còn quá hồn nhiên, chưa hiểu 
hết về quy trình sản xuất một chương 
trình truyền hình cũng là một thử thách 
đối với người thực hiện. Đôi khi có bé 
không quen nhìn vào máy quay; không 
thoải mái khi phải đeo dây và micro 
trong người nên tò mò đập mic, đập tay. 
Rồi có những lúc ghi hình hơi trễ, các 
bé bị đói và mệt, khuôn mặt buồn thiu, 
Mc lại phải khéo léo lấy bánh và sữa 
cho các con ăn rồi ghi hình tiếp. Theo 
ekip thực hiện, đó là những “thử thách 
đáng yêu” phải vượt qua khi làm việc 
với các em nhỏ. 

chia sẻ về những kỉ niệm đáng nhớ 
khi làm chương trình, NSX Hồng Minh 
vui vẻ: “chúng tôi thường xuyên nhận 
được tin nhắn của phụ huynh vào 12h 
đêm, vì bố mẹ rất sốt sắng và lo lắng 
cho lần ghi hình của con. có mẹ còn gửi 
cả hình ảnh trang phục của con cho các 
cô các chú chọn. Khán giả có thể nhìn 

thấy người dẫn chương trình và nhân 
vật trong một khuôn hình rất chỉn chu, 
nhưng thật ra Mc thường phải thò một 
chân sang ghế của các bé để giữ ghế 
không bị quay vì các bạn khá hiếu động, 
ghế xoay là các bạn ấy cũng xoay theo 
luôn. các bé cũng rất hồn nhiên, thật thà 
và ham học hỏi. Đặc biệt, vì yêu thích, 
có bé đọc đi đọc lại một cuốn sách đến 
cả 10, 20 lần là chuyện bình thường. có 
bé mới chỉ 7 tuổi đã đọc được rất nhiều 
cuốn sách khác nhau”. 

Nếu một lần đến với trường quay 
Cuốn sách của em, bạn sẽ thấy những 
tiếng cười vui, những giờ phút ý nghĩa 
khi các em nhỏ và người thực hiện thật 
sự gắn kết với nhau, hòa quyện trong thế 
giới của những trang sách. chương trình 
cũng chú trọng mang lại đa dạng các 
thể loại sách và tập trung nhiều hơn vào 
sách văn học. Những câu chuyện hay 
sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả cho mục 
tiêu phát triển cảm xúc thẩm mĩ và phát 
triển ngôn ngữ cho khán giả truyền hình. 
Trong thời gian tới, ekip cũng mong 
muốn có thể tiếp tục khai phá Cuốn sách 
của tôi mùa 3 với khán giả chính là lứa 
tuổi teen, từ đó lan tỏa hơn nữa tình yêu 
dành cho những sách một cách bền bỉ, 
nhiệt thành.

Cuốn sách của em phát sóng lúc 
9h30 thứ Năm hàng tuần trên kênh 
VTV7.

ĐặNG TRANG

Hậu trường ghi hình chương trình
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ấn Tượng với sao mai miền bắC
Ngọc đã được mời tham gia biểu 

diễn trong vòng chung kết Sao Mai khu 
vực miền Bắc. Cảm xúc khi trở lại cuộc 
thi mình từng tham gia với vai trò khách 
mời có khác so với khi là thí sinh? 

Đó là một cảm xúc đặc biệt, không 
còn là nỗi sợ bài vở, sự hồi hộp trước 
khán giả và hội đồng giám khảo khó tính, 
thay vào đó là sự háo hức, chờ đợi được 
trình diễn, được cống hiến tiết mục đặc 
biệt nhất. Tôi còn nhớ, lần thi chung kết 
Sao Mai 2015 khu vực miền Bắc, do tập 
luyện căng thẳng và thời tiết tháng 8 khá 

oi bức, tôi đã bị suy giảm hệ miễn dịch, 
suy nhược cơ thể dẫn đến kiệt sức. Trước 
giờ thi 2 tiếng, tôi còn phải truyền nước 
và tiêm kháng sinh liều cao, bước ra sân 
khấu chỉ lo không cầm nổi mic. Tôi thật 
may mắn khi hoàn thành ca khúc Em vẫn 
muốn yêu anh của nhạc sĩ Phương Uyên 
và được vào vòng chung kết toàn quốc. 
có thể nói, đó là sự kì diệu của sự nỗ lực 
hết mình.

 Sau cuộc thi, tình bạn giữa Hồng 
Ngọc và các á quân Sao Mai 2015 
Hồng duyên - Bích Ngọc có vẻ như 
ngày càng bền vững nhờ bà mối  
âm nhạc?

 Trước khi tham gia Sao Mai 2015, tôi 
đã thân thiết với hai ca sĩ Hồng duyên, 
Bích Ngọc bởi chúng tôi cùng lớp chuyên 
môn và sinh hoạt trong nhóm nhạc Lá 
xanh của Trường Đại học Nghệ thuật 
Quân đội. Sau cuộc thi, chúng tôi thường 
xuyên có sự kết hợp trong âm nhạc. Với 
cá tính khác nhau, mỗi người một con 
đường âm nhạc riêng nhưng chúng tôi 
luôn dành thời gian để thu xếp tham gia 

các chương trình có cả ba người. Tôi 
mong khán giả sẽ ủng hộ chúng tôi trên 
con đường nghệ thuật đầy chông gai này.

Ngọc đánh giá thế nào về mặt 
bằng thí sinh khu vực miền Bắc tham 
gia cuộc thi Sao Mai năm nay, đặc biệt 
là dòng nhạc nhẹ?

Năm nay, ngoài là khách mời một 
số đêm thi, tôi cũng theo dõi và có ấn 
tượng với một số thí sinh khu vực miền 
Bắc. các bạn có rất nhiều thuận lợi như 
được đào tạo bài bản ở các trường chuyên 
nghiệp, giọng hát đã được tôi luyện qua 
một vài cuộc thi khác và ngoại hình rất 
bắt sân khấu. Nổi trội là các thí sinh dòng 
Nhạc nhẹ, so với các khu vực còn lại, 
các thí sinh dòng này chọn bài văn minh, 
cập nhật và xử lí tinh tế hơn. Tôi khá ấn 
tượng với hai thí sinh Thu Thuỷ và Nhật 
Linh (đại diện cho Hà Nội).

điều không Tưởng  
sau sing my song

Cá tính và phong cách hơn, đó là 
hình ảnh và phong cách nhạc của Hồng 
Ngọc thời gian gần đây. Vì sao có sự 
thay đổi ấy?

ca sĩ Hoàng Hồng ngọc

THAY ĐổI 
Để “THÂN” VỚI 

KHÁN GIả
hai năM Sau ngày đăng quang 
quán quân Phong cách nhạc 
nhẹ SAo MAi 2015, hoàng hồng 
ngọc đang có những bước đi 
Mới trên con đường nghệ 
thuật. đi theo con đường nghệ 
Sĩ đa năng, cô ca Sĩ trẻ này 
đang chuẩn bị cho ra Mắt Một 
Số ca khúc do Mình tự Sáng tác 
và thể hiện.
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Tôi là người sống giản dị, tuy nhiên, 
sau một thời gian tìm tòi và được nhiều 
người góp ý, tôi đã bắt đầu để ý đến vấn 
đề định hướng âm nhạc, cập nhật và văn 
minh hơn. Một phần tôi cảm thấy bản 
thân mình phù hợp những gì gai góc, cá 
tính, mạnh mẽ. Nhưng để đến gần với thị 
hiếu công chúng, tôi cần thay đổi, điều 
chỉnh một chút để vẫn là mình nhưng dễ 
“thân” với khán giả hơn. 

 Ngọc từng tham gia Sing My 
Song 2016 với vai trò tác giả ca khúc. 
Nhìn lại quãng đường mình đã tham 
gia, Ngọc có cảm thấy hối tiếc về quyết 
định liều lĩnh này? 

Đối với tôi, đó là trải nghiệm đầy thú 
vị và bất ngờ. Tôi không biết tại sao mình 
có thể sáng tác được. Như một phép màu 
vậy! Tôi tham gia Sing My Song với tâm 
thế không có gì để mất và tại sao không 
thử. Từ cuộc thi này, tôi bắt đầu định 
hướng rõ hơn con đường âm nhạc lâu dài 
và có kế hoạch cụ thể cho bản thân theo 
từng năm.

Thật tuyệt vời khi lúc nào cũng đầy 
cảm hứng và cảm giác hạnh phúc khi 
được khán giả đón nhận ca khúc của 
mình. Đặc biệt hơn, còn có ca sĩ đặt bài, 
mua bài hát của tôi. Sau cuộc thi, tôi rút 
ra một điều rất tâm đắc rằng, còn trẻ, 
sao phải ngại, cứ thử và sửa dần để hoàn 
thiện mình. 

Lấn sân sang công việc sáng tác, 
Ngọc có gặp khó khăn gì?

Việc trở thành tác giả của các ca 
khúc là điều thú vị nhất với tôi bây giờ. 
Mỗi giai điệu, tiết tấu hiện lên trong đầu 
cứ nhảy múa, hấp dẫn tôi. chỉ cần cảm 
hứng đến là tôi có thể dừng mọi việc lại 
để sáng tác, hoà mình vào thế giới ma 
lực ấy. cảm giác chờ đợi lo lắng để hoàn 
thiện một ca khúc như mong ngóng “đứa 
con” tinh thần ra đời. Ban đầu khá khó 
khăn, đặc biệt là đối mặt với “Trại sáng 
tác 24h” của Sing My Song, tôi đã có lúc 
bế tắc thực sự. Nhưng với sự hỗ trợ, động 
viên và chỉ bảo của nhạc sĩ Nguyễn Hải 
Phong, tôi đã vượt qua. Vì không được 
học sáng tác chuyên nghiệp nên tôi phải 
học hỏi các nhạc sĩ đi trước, các thầy 
giáo, nhạc sĩ mà mình may mắn được tiếp 
cận. Tôi thường xuyên gửi bài để nhờ các 
“sư phụ” tư vấn, chỉnh sửa mà vẫn giữ 

được tinh thần mình mong muốn để hoàn 
thiện ca khúc trước khi phát hành.

 Vừa hát, vừa sáng tác ca khúc là 
xu hướng phổ biến của nghệ sĩ trẻ hiện 
nay. Điều này cũng tạo ra những khó 
khăn nhất định đối với các nghệ sĩ trẻ, 
Ngọc nghĩ sao về sự cạnh tranh này?

- Hậu Sing My Song, tôi đã định 
hướng lâu dài theo con đường nghệ sĩ đa 
năng vừa hát vừa sáng tác ca khúc. Hiện 

nay, có khá nhiều nghệ sĩ trẻ theo lối này. 
Tuy nhiên, tôi tin với cá tính âm nhạc 
khác lạ, độc đáo và có chút “dị” hi vọng 
sẽ sớm có lượng khán giả của riêng mình. 
Đầu tháng 10, tôi sẽ cho ra mắt một số ca 
khúc do mình sáng tác và thể hiện được 
khán giả đón nhận nhiệt tình.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Lê HoA (Thực hiện) 

Ảnh: NHÂN VậT cUNG cấP
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đổi khẩu vị Cho khán giả
Sau sự nở rộ của các sân khấu hài kịch, 

game show hài, nhiều người cứ ngỡ hài 
trong phim truyền hình hết “đất diễn”. Thế 
nhưng, điểm qua hàng loạt các bộ phim 
gần đây, ít có sản phẩm nào không tập hợp 
một vài trụ cột làng hài. Đổi món, đổi vị 
cho khán giả, giúp khán giả thư giãn và 
vui vẻ khi xem phim truyền hình là tiêu 
chí hàng đầu để dòng phim hài rầm rộ trở 
lại màn ảnh thời gian này. 

cùng thể loại tâm lí, tình cảm, xã 
hội, bên cạnh tuyến nhân vật chính trong 
Những người nhiều chuyện, Ghét thì yêu 
thôi với những xung đột khá gay cấn, 
xuất hiện nhiều tình huống hài do nhân 
vật phụ đảm trách, khiến không khí phim 

nhẹ nhàng, ngả sang hài hước và giải trí 
phù hợp với số đông khán giả... Trong 
Những người nhiều chuyện, người xem 
tìm thấy những tiếng cười thú vị qua các 
nhân vật tuyến phụ được xây dựng bằng 
thủ pháp cường điệu như: đại gia cao 
Toàn Tính (Đức Khuê đóng), bà cô đồng 
bóng (NSNd Minh Hòa) và cặp đôi vợ 
chồng Nhàn - Nhã (Quang Thắng và Minh 
Huyền). Mỗi khi các nhân vật này xuất 
hiện đều mang lại tiếng cười cho khán giả. 
còn trong bộ phim Ghét thì yêu thôi, câu 
chuyện chính xoay quanh những cuộc tình 
ngang trái của Kim và du, nhưng vẫn có 
tuyến nhân vật do diễn viên Vân dung, 
chí Trung gia giảm cho phim không quá 
buồn. Ghét thì yêu thôi khiến khán giả 

thích thú với những tình huống dí dỏm, 
duyên dáng. Những tình huống giữa cha 
mẹ - con cái, tình yêu, tình đồng nghiệp 
rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày 
nhưng được phản chiếu qua lăng kính hài 
hước của các nhân vật trong phim. 

Ngay ở bộ phim Người phán xử, trong 
không khí khá nặng nề của những cuộc 
ẩu đả, đổ máu, khóc lóc khổ đau, tranh 
cãi, đổ vỡ...  ekip làm phim vẫn cố tình 
“lọt” những tình huống, chi tiết, nhân vật 
hài hước như cặp Khải Sở Khanh và Phan 
Hương - con gái ông trùm. Hay bộ phim 
vừa mới lên sóng VTV1 Ngược chiều 
nước mắt với rất nhiều tình cảnh, chi tiết 
bi thương về sự tan vỡ trong một gia đình 
có bề ngoài gia giáo, hạnh phúc thì đạo 

Phim truyền hình hài 
“Lên ngôi”

không còn “làM Mưa làM gió” 
tại các tụ điểM Sân khấu, các 
chương trình truyền hình như 
trước đây nhưng hài vẫn là 
yếu tố giải trí hấP dẫn không 
thể thiếu. PhiM ảnh được xeM 
là Một kênh giải trí, thư giãn, 
giảM bớt Mệt Mỏi của đa Số 
khán giả từ trẻ đến già và để 
thỏa Mãn thị hiếu của người 
xeM, làM PhiM theo xu hướng 
hài đã và đang được quan  
tâM hơn.

Cặp đôi gây cười Khải Sở Khanh và 
Phan Hương trong Người phán xử

Diễn viên Đức Khuê và Trung ruồi trong Những người nhiều chuyện
Hai cây hài nổi tiếng Minh Vượng 

và Quang Thắng trong chung cư loạn truyện
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diễn cũng “cài cắm” nhiều tình huống hài 
hước nhẹ nhàng, tự nhiên để “giãn” không 
khí căng thẳng trong phim. 

không Thể Thiếu phim hài siTCom
Sitcom là thể loại phim hài tình huống, 

phù hợp với nhu cầu giải trí trong thời 
hiện đại vốn căng thẳng. Trên kênh VTV3, 
có hẳn hai vệt phim cho thể loại này: lúc 
21h từ thứ Hai đến thứ Sáu và 14h thứ 
Bảy, chủ nhật hàng tuần. 

Gia đình vui nhộn được Việt hóa từ 
series vô cùng ăn khách tại Mỹ - Home 
Improvement với sự tham gia của cặp đôi 
nổi tiếng Quang Minh - Hồng Đào cùng 
nhiều diễn viên hài ăn khách khác và bàn 
tay đạo diễn Nguyễn Minh chung - người 
từng rất thành công với Cô gái xấu xí. 
Những tên tuổi của làng hài phía Nam 
như: chí Tài, Việt Hương, Anh Đức, Minh 
Nhí, Lê Khánh, cặp đôi Thu Trang - Tiến 
Luật, cặp đôi cát Phượng- Kiều Minh 
Tuấn đều góp mặt trong sitcom hài Xin 
chào hạnh phúc dài 100 tập đang phát 
sóng trên VTV3. cả hai bộ phim này 
đều chưa đạt được sức hút khán giả như 
mong đợi. Khung giờ Rubik8 trên kênh 
VTV3 luôn ưu ái vệt phim sitcom hài đều 
đặn. Từ Bostay.kom, Gái ngoan truyền kì, 
Chung cư loạn truyện...  đều quy tụ đông 
đảo nghệ sĩ hài chuyên nghiệp thế hệ trước 
như: NSưT Minh Vượng, Vân dung, 
Quang Thắng, Viết Thái, Anh Tuấn và lứa 
diễn viên trẻ: Phương Anh, Đỗ duy Nam, 
Trịnh Khánh Linh, Nguyễn Minh Thu, 
Nguyễn Tú...

Vẫn biết, phim hài dựa vào những yếu 
tố lạ lùng, khác thường để bật lên tiếng 
cười, nhưng người xem khó chấp nhận 
những tình tiết được bi kịch hóa, cường 
điệu một cách quá đà, dài lê thê, thừa 
thãi, khó hiểu và xa rời thực tế. cường 
điệu hóa diễn xuất của diễn viên bằng 
những “tiểu xảo” trên sân khấu: động tác 
hình thể, điệu bộ nét mặt đưa đẩy gây 
cười, nhiều khi trông mặt khá gượng ép... 
thường khó thuyết phục người xem. Để 
thành một dòng phim hài riêng biệt, hấp 
dẫn được người xem thì phim Việt cần 
có nhiều hơn những kịch bản phù hợp. 
Khán giả Việt vẫn có thói quen hài cười 
nhưng phải có ý nghĩa và lắng đọng lại 
trong lòng... 

THANH PHươNG

Theo anh, làm phim theo 
xu hướng hài để phục vụ thị 
hiếu của khán giả hay 
còn lí do nào khác nữa? 

Với tôi, ngoài lí do 
đó thì còn là lựa chọn 
cách kể của người làm 
phim, của đạo diễn. 
chẳng hạn câu chuyện 
phim quá nặng nề thì 
đưa những tình huống 
hài hước cho giảm nhẹ 
đi hoặc các vấn đề quá lớn, 
nếu làm trực diện sẽ tạo phản 
ứng không tốt thì yếu tố hài sẽ phần 
nào điều chỉnh điều đó. có muôn vàn lí 
do để làm phim hài. 

ghét thì yêu thôi xem ra cũng là 
một bộ phim có nhiều gia vị hài hước?

Thực ra hài có rất nhiều kiểu, có 
loại cười sằng sặc từ đầu đến cuối, có 
loại hài giả tưởng. Ghét thì yêu thôi 
là một bộ phim tâm lí mang màu sắc 
vui nhộn. Đó là câu chuyện tình yêu 
của những nhân vật đặc biệt, những 
tình huống hài thú vị, khiến không khí 
phim sinh động hơn. Tôi chọn cách kể 
câu chuyện đó mang màu sắc hài hước.  

Làm phim hài thường sử dụng 
các diễn viên hài và các tình huống 
hài, tuy vậy, làm sao để tiết chế diễn 
xuất, nêm nếm liều lượng hài vừa  
đủ lại là câu chuyện của người  
đạo diễn?

Đây là cảm nhận của mỗi đạo diễn, 
diễn viên và cả khán giả nữa. có người 
cho rằng, hài thế là đủ duyên, cười vui 
lắm rồi, có người cho rằng nhạt, người 
chê hài này lố quá. Mỗi tình huống 
kịch bản đưa ra, tôi sẽ dựa vào quan 
sát thực tế và kinh nghiệm làm nghề 
để điều chỉnh cho phù hợp. Hài trong 
Ghét thì yêu thôi không phải là bịa ra 
mà xuất phát từ tính cách nhân vật, từ 

tình huống thật. diễn 
viên tham gia 

cũng thấy dễ xử 
lí hơn, tự  

tin hơn.
giữa 

phim 
truyền 
hình dài 

tập và phim 
sitcom, yếu 

tố hài có 
những khác 

biệt ra sao?
Phim sitcom bản chất 

của nó là sân khấu chiếu trên truyền 
hình, là tình huống kịch, tính ước 
lệ cao hơn. Những câu chuyện, bối 
cảnh trong phim có thể làm giả, diễn 
viên có thể làm quá về tạo hình, 
diễn xuất. Phim truyền hình dài tập 
thì khác, là câu chuyện  thật. diễn 
xuất, bối cảnh phải đạt yếu tố chân 
thật, sinh động nhất. 

Anh đã có hai bộ phim truyền 
hình và ba phim sitcom hài, anh có 
nghĩ mình đang đi theo xu hướng 
phim hài không?

Tôi không nghĩ thế đâu! Là đạo 
diễn phim, cái gì cũng phải làm được. 
Ví như tôi từng làm Bản di chúc bí ẩn 
(phim hình sự), Chiều ngang qua phố 
cũ  (tâm lí xã hội)... Rõ ràng, tôi không 
chỉ thiên về dòng nào cả. có thể thời 
điểm này, màn ảnh nhỏ đang cần phim 
hài và tôi đảm nhận công việc đó phục 
vụ khán giả. Tôi thấy hứng thú kịch 
bản nào, thể loại nào thì làm phim đó 
thôi. Nhưng thường tôi không làm hai 
phim liền nhau cùng thể loại. chắc 
chắn sau Ghét thì yêu thôi, sẽ là một 
dòng phim khác, không phải hài!

Cảm ơn đạo diễn Trịnh Lê 
Phong! 

đạo diễn Trịnh Lê Phong

hài cũng có 
Muôn Màu 

THục MIêN (Thực hiện)
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Khi đến với buổi ghi hình của 
chương trình Sáng phương Nam 
(VTV9) ngay sau SEA Games 29, 

Ánh Viên và người thầy Đặng Anh Tuấn 
khá vội vã vì lịch trình dày đặc. có thể 
nói, với 8 huy chương Vàng, 2 huy chương 
Bạc, phá 3 kỉ lục tại SEA Games 29 thì nữ 
kình ngư này khiến cả Đông Nam Á phải 
dõi theo liên tục. Hàng triệu khán giả rất 
yêu mến và muốn biết nhiều điều hơn về 
người nắm giữ kỉ lục về số huy chương tại 
kì đại hội thể thao của khu vực. Vì thế, các 
buổi gặp gỡ truyền thông của Ánh Viên 
không tránh khỏi những câu hỏi bị lặp lại, 
nhưng cô luôn trả lời với sự chân thành 
và thoải mái. Điều này đã giúp không khí 
buổi trò chuyện thân mật hơn, đồng thời 
cũng cho thấy ý thức chuyên nghiệp và 
đẳng cấp của một nhà vô địch. 

ấn tượng đặc biệt nhất về Ánh Viên 
chính là sự lễ phép và khiêm tốn. Lúc ra 
về, cô sẵn sàng nán lại vài phút để chụp 
ảnh kỉ niệm với những khán giả hâm mộ 
vô tình gặp gỡ tại địa điểm ghi hình. Tuy 
nhiên, đằng sau vẻ kiệm lời của Ánh Viên 
là những suy nghĩ chín chắn, có phần già 
trước tuổi sau những năm tháng “nếm mật 
nằm gai”, khổ luyện trong môi trường 
khắc nghiệt để đạt đến vinh quang. Nhiều 
khán giả trẻ cho rằng, họ không chỉ thích 
Ánh Viên vì sự giản dị mà còn những suy 
nghĩ lạc quan và khá hài hước của cô gái 
này. Khi nói về bơi lội hoặc những mục 
tiêu trong cuộc sống, “kình ngư vàng” 
luôn thể hiện sự dứt khoát, mạnh mẽ và rõ 
ràng trong các chiến lược tập luyện và thi 
đấu. Thế nhưng, lúc gặp các câu hỏi riêng 
tư thì Ánh Viên lại tỏ ra rụt rè. cô tự nhận, 
đối thủ mạnh nhất của mình chính là bản 
thân: “Đối thủ lớn nhất của tôi là chính tôi. 
Khi nào tôi vượt qua được chính tôi thì 
tôi sẽ chiến thắng được tất cả mọi người. 
Điểm yếu nhất của tôi là hay lo xa rằng 
mình không thi đấu tốt. Vì thế tôi luôn nhớ 
câu nói của thầy: Phải là chính mình thì 
mới có thể thắng được tất cả mọi người”. 

sứC húT Của 
nHà vô địcH gIản dị

với thành tích xuất Sắc tại Sea gaMeS 29, vận động viên bơi lội 
nguyễn thị ánh viên hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng nhân 
vật ấn tượng của năM do hội đồng chuyên Môn giải ấN TượNg VTV 
bình chọn. Mọi người không chỉ nể Phục cô gái người cần thơ 
này vì ý chí quyết tâM khổ luyện Mà còn yêu Mến cô bởi Sự chân 
thành, bình dị đằng Sau những vinh quang khó người bì kịP. 

VĐV Ánh Viên và Nhà báo Lại Văn Sâm trong 
chương trình Lễ trao giải VTV Arwards 2017

VT
VPhía Sau

màn hình



57

Không chỉ rèn luyện chuyên môn bơi 
lội, Ánh Viên còn nỗ lực rất nhiều trong việc 
học ngoại ngữ. Với lịch tập luyện và thi đấu 
dày đặc nhưng chỉ sau hai năm, cô đã cho 
thấy sự tiến bộ rõ nét khi tự tin trả lời phỏng 
vấn của truyền thông nước ngoài bằng tiếng 
Anh. Ánh Viên tiết lộ cô đã tự học từ các 
bạn khi cùng luyện tập tại Mỹ. do không có 
nhiều thời gian nên tranh thủ lúc nào có thể 
nói chuyện được với các bạn thì cô đều nỗ 
lực giao lưu thật nhiều. 

dù đang sở hữu trong tay nhiều giải 
thưởng cũng như tiền thưởng sau các 
thành tích đạt được nhưng Ánh Viên luôn 
giữ vẻ mộc mạc vốn có. cô không trang 
điểm, thậm chí cũng chẳng dùng son môi, 
mái tóc đen óng tự nhiên lúc nào cũng 
buộc gọn gàng. Quần áo của Ánh Viên 
luôn là trang phục của đội tuyển Việt 
Nam. Thậm chí, trong ngày nhận giải 
thưởng Nhân vật ấn tượng của năm tại 
Đài Truyền hình Việt Nam, cô cũng diện 
bộ vest của đoàn thể thao Việt Nam. dù 
đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng Ánh 
Viên vẫn thích nhất món vịt xào gừng của 
mẹ. Vì thế, ao ước lớn nhất của cô khi có 
thời gian rảnh rỗi là được về thăm nhà và 
ăn món ngon mẹ nấu. Ánh Viên may mắn 
khi nhận được sự hỗ trợ hết lòng của gia 
đình. cho dù mọi người trong nhà luôn 
mong nhớ Viên nhưng thường xuyên cắt 

đứt liên lạc để con yên tâm và tập trung 
thi đấu. Quê nhà luôn có một vị trí quan 
trọng trong tim Ánh Viên nên cô sẵn sàng 
từ chối lời mời đầu quân cho các quốc gia 
khác. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam 
nên rất tự hào là người Việt Nam. Tôi 
không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đầu quân 
cho các câu lạc bộ ở nước ngoài. Nếu có 
cơ hội thì tôi muốn đi du lịch khắp đất 
nước Việt Nam vì nước mình có rất nhiều 
cảnh đẹp”, cô chia sẻ.  

Ánh Viên đang hết lòng cho sự nghiệp 
nên vẫn chưa nghĩ đến tình cảm riêng. 
cách suy nghĩ về tình yêu của cô gái miền 
Tây này cũng khá giản dị: “Tôi không có 
mẫu người lí tưởng nào cả. chỉ cần người 

đó thương tôi là được”. Mục tiêu trước 
mắt của Ánh Viên vẫn là mang lại nhiều 
thành tích tốt nhất cho nước nhà. Với Ánh 
Viên, bơi lội là nghề nghiệp nên luôn phải 
đầu tư thật tốt. Ngay sau SEA Games, 
Ánh Viên lại cùng thầy Đặng Anh Tuấn 
chuẩn bị chinh phục những chặng đua mới 
là Indoor Games và ASIAd 2018. Quãng 
đường sắp tới của Ánh Viên sẽ là những 
đỉnh cao của khu vực và thế giới. cô đang 
cố gắng để giống thần tượng của mình là 
vận động viên bơi lội Katinka Hosszu. 
Không chỉ có cùng sở trường với kình ngư 
người Hungary mà Ánh Viên còn khâm 
phục ý thức không bao giờ ngủ quên trên 
chiến thắng của đàn chị. 

Ông Trần Bình Minh, Ủy viên BCH Trung ương ĐCS Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài THVN 
trao giải Nhân vật ấn tượng năm 2017 cho VĐV Ánh Viên

Đằng sau thành công của Ánh Viên luôn là bóng dáng của người thầy, huấn 
luyện viên Đặng Anh Tuấn. Anh không chỉ có công phát hiện mà còn sẵn 
sàng dành hết tâm huyết cho cô học trò nhỏ. Anh đã có những chia sẻ chân 
thành và thẳng thắn về cô học trò cưng: “Từ khi gặp Ánh Viên lần đầu tiên 
năm 14 tuổi, tôi nhận thấy cô bé này có một niềm tin mạnh mẽ, ý chí rất kiên 
cường dù mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi rất yêu quý điều này vì đây là điều cần 
thiết đối với một vận động viên. Điểm mạnh của Ánh Viên là nghị lực, ý chí. 
Còn điểm yếu của cô ấy là “tự mình làm yếu mình” bằng những suy nghĩ 
rằng mình kém hơn người khác. Đó là những điều ảnh hướng đến suy nghĩ, 
chiến thuật của Ánh Viên. Vì thế, Ánh Viên cần phải rèn luyện sự tự tin để 
mạnh mẽ và có nhiều năng lượng để hoàn thành mục tiêu của mình”.

Bài và ảnh: PHươNG PHươNG



 Xin chào dương Huyền - MC của 
các bản tin dự báo thời tiết, bạn có thể 
giới thiệu đôi chút về mình với khán  
giả VTV? 

Tôi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, 
thoạt nghe chẳng có gì liên quan đến báo 
chí truyền hình nên nhiều người cũng đã 
thắc mắc và đặt ra cho tôi câu hỏi này. Từ 
bé tôi đã có đam mê trở thành Mc, nhưng 

do định hướng gia đình tôi đã 
không theo học trường 

báo. Khi được biết 
Trung tâm dự báo 

thời tiết và cảnh 
báo thiên tai Đài 
Truyền hình Việt 
Nam tuyển BTV, 
tôi đã mạnh dạn 
tham gia thi tuyển 

và rất may mắn 
được đầu quân  

về VTV. 
 Là người ngoại 

đạo (không được đào tạo 
báo chí, dẫn chương trình), hẳn 

những ngày đầu Huyền gặp không ít  
khó khăn? 

Đó là điều chắc chắn, những buổi ban 
đầu cũng  khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, tôi có 
tham gia cLB Mc của Học viện Ngân 
hàng từ năm thứ 2 đại học - cái nôi đầu tiên 
dẫn dắt và truyền dạy cho tôi những kinh 
nghiệm và bài học quý giá. Khi bắt đầu đến 
với nghề, tôi đã không khỏi lo lắng, bỡ ngỡ 
và thậm chí còn run khi đứng trước ống 
kính máy quay, sân khấu. Tôi hiểu rằng, 
thành công sẽ không đến dễ dàng, đó là cả 
một quá trình nỗ lực và tôi tiếp tục đi tìm 
kiếm cơ hội. 

 Có thể hình dung một ngày làm việc 
của dương Huyền như thế nào? 

Với các bản tin như Chào buổi sáng - 
VTV1 và Café sáng - VTV3, BTV chúng 
tôi đều phải dậy từ rất sớm. Thường tôi 
phải dậy từ 4 rưỡi sáng để kịp có mặt ở Đài 
trang điểm và chuẩn bị trang phục. Đúng 
5h15 có mặt ở trường quay thời sự để bắt 
đầu những khâu cơ bản nhất, chỉnh trang 
sẵn sàng trước ống kính. 5h30 tôi lên sóng 
những tin chính đầu bản tin (headline) sau 
đó là bản tin Nông vụ lúc 5h45, và hai bản 
tin trong Chào buổi sáng lúc 6h10 và 6h25. 
Đặc thù của BTV thời tiết là chúng tôi phải 
tập luyện tương tác với đồ họa ảo trước khi 

Phía sau 
1 phút 30 giây 

của bTv dương Huyền
với tần xuất 

lên hình khá dày đặc 
trong các bản tin dự báo 

thời tiết, từ CHào BUổi SáNg 
trên vtv1 Sang CAfé SáNg trên 

vtv3 đến CHUYểN ĐộNg 24H rồi cả 
trên Sóng vtv4, vtv8, btv dương 

huyền hiện là gương Mặt trẻ 
năng động và triển vọng. Phía 
Sau 1 Phút 30 giây lên Sóng Mỗi 

bản tin của cô là câu 
chuyện dài về nghề.
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lên sóng trực tiếp. Thời 
gian tập luyện cho mỗi 
bản tin là rất ít, chính 
vì thế yêu cầu phải có 
sự tập trung cao độ và 
rèn luyện tính chuyên 
nghiệp. Với các bản tin 
trong ngày như Chuyển 
động 24h lên sóng buổi 
trưa và tối, chúng tôi đều 
phải có mặt trước và tập 
luyện với trường quay ảo 
ở VTV24 trước khi lên 
sóng trục tiếp. Tiếp tục 
với những bản tin tối của 
kênh VTV4 và VTV8 
vào buổi tối. có những hôm tới 7h tối 
chúng tôi mới xong việc. chưa kể luôn có 
những bản tin phát sinh trong những ngày 
mưa lũ, bão và tình hình nắng nóng, chúng 
tôi đều phải tiếp cận thông tin thật nhanh 
và lên sóng trực tiếp truyền tải đến khán 
giả. chính áp lực đã rèn luyện cho tôi tinh 
thần thép và bản lĩnh. Sau những bản tin 
sáng, tôi lại quay về với công việc của một 
nhân viên ngân hàng thường ngày. Nhiều 
người hỏi tôi có mệt không nhưng quả 
thực đam mê chính là động lực giúp tôi 
vượt qua mệt mỏi và tôi sẽ luôn cố gắng 
rèn luyện trưởng thành hơn qua các bản 
tin thời tiết.

 Thông tin khí tượng vốn rất khô 
khan và chỉ có những con số, vậy việc 
soạn ra các bản tin sống động với những 

thông tin khoa học giản 
dị, thiết thực với cuộc 
sống là cả một sự đầu 
tư công sức lớn của cả 
ekip, dương Huyền có 
thể  chia sẻ đôi chút hậu 
trường sản xuất và  
lên sóng? 

Mỗi bản tin trước khi 
được lên sóng đều có sự 
đầu tư của ekip sản xuất. 
Đặc thù của các bản tin 
thời tiết là sự xuất hiện 
của các hình họa ảo. Sau 
khi có bản tin cập nhật 
phê duyệt từ tổ chức sản 

xuất, các anh chị đồ họa sẽ thiết kế hình 
ảnh sao cho thật đúng nội dung và đơn 
giản, gần gũi. Nhiệm vụ của các BTV 
chúng tôi là nắm bắt được thông tin và 
tập luyện tương tác với đồ họa ảo sao cho 
khớp và chính xác nhất. Đạo diễn sẽ là 
người kiểm duyệt cả Mc và hình họa để 
đảm bảo an toàn khi lên sóng. dù mỗi bản 
tin chỉ lên sóng 1 phút rưỡi song đó là mồ 
hôi và sự góp sức của cả ekip sản xuất. 

 Thời tiết ngày càng có diễn biến 
phức tạp, nhu cầu nắm bắt thông tin của 
người dân ngày càng cao và cần hơn 
những bản tin dự báo thời tiết đa dạng, 
chất lượng, đặc biệt là những cảnh báo 
sớm về mức độ nguy hiểm. Đây cũng 
chính là áp lực với những người làm dự 
báo thời tiết? 

chắc chắn rồi, áp lực ngày càng lớn 
và chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực cập 
nhật thông tin liên tục từng giờ trên sóng 
truyền hình. Bên cạnh đó còn phải đầu tư 
thiết bị mới để có thể tiếp cận các thông 
tin chính xác và nhanh nhất. Hiện nay, 
chúng tôi còn có những bản tin dự báo 
thời tiết Livestream trực tiếp tương tác với 
khản giả trên fanpage Dự báo thời tiết, 
đây cũng là kênh thông tin khá gần gũi và 
được khán giả ưa chuộng. Đội ngũ dự báo 
thời tiết chúng tôi sẽ luôn cố gắng mang 
đến thông tin thời tiết chính xác và nhanh 
chóng cho quý vị khán giả. 

 Có khán giả chia sẻ rằng rất thích 
xem dương Huyền dẫn nhưng vì mải 
ngắm cô MC xinh đẹp mà bỏ qua mất cả 
thông tin dự báo thời tiết… Hẳn là bạn 
có nhiều kỉ niệm về tình cảm khán giả 
dành cho mình?  

Kỉ niệm thì rất nhiều nhưng tôi nhớ 
nhất là mỗi lần dẫn xong các bạn khán 
giả chụp lại màn hình và gửi tặng qua 
Facebook, Zalo với lời nhắn là hôm nay 
em/mình xem chị dẫn hay và xinh quá! 
Nhận được những tin nhắn như thế tôi 
cảm thấy rất vui và có thêm động lực. 
Với một BTV xuất hiện trên truyền hình, 
không có gì may mắn và hạnh phúc hơn 
là được khán giả nhớ đến và yêu mến. Tôi 
luôn tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không 
phụ lòng khán giả. 

NGọc MAI (Thực hiện)
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Từng là người mẫu hoạt động sôi 
nổi ở nước ngoài, tại sao Mạnh Khang 
lại quyết định trở về Việt Nam. Phải 
chăng, nghề người mẫu hoạt động ở 
nước ngoài gặp khó khăn?

       Tôi may mắn trở thành người 
mẫu ở làng thời trang Đài 

Loan khi đang học đại 
học. Đó là khoảng 

thời gian quý giá 
với tôi khi được 
học hỏi và trải 
nghiệm những 
điều thú vị cho 
hành trình nghệ 
thuật của mình. 

dù là người mới 
nhưng tôi không gặp 

quá nhiều khó khăn ở 
thị trường Đài Loan mà 

ngược lại, công việc người mẫu 
mang đến cho tôi những cơ hội phát triển 
cũng như nguồn thu nhập lớn với sinh 
viên thời bấy giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ 
lời hứa với gia đình trở về Việt Nam sau 5 
năm du học. dù có nhiều người tiếc nuối 
vì bỏ qua cơ hội phát triển tại Đài Loan 
nhưng tôi nghĩ rằng, có đam mê và nỗ lực 
hết mình thì ở bất cứ đâu cũng đều phát 
triển được.

Đã nhận được giải Bạc cuộc thi 
Siêu mẫu việt nam nhưng Khang lại 
không hoạt động nhiều ở lĩnh vực này 
mà chuyển sang làm BTV- MC. Vì sao  
có sự chuyển hướng này?

Tôi đã làm truyền hình trước khi trở 
thành siêu mẫu. Trong quá trình làm việc 

từng đoạt giải bạc cuộc thi 
SiêU MẫU ViệT NAM NăM 2015 và 
đang Phát triển nghề người 
Mẫu tại nước ngoài nhưng 
Mạnh khang đã quyết định về 
việt naM để theo đuổi công 
việc của Một btv - Mc. Mới đây, 
chàng trai ấy đảM nhận vai 
trò Mc cho chương trình Nào 
CùNg PHoNg CáCH trên kênh 
vtv6. hãy cùng tcth lắng nghe 
những chia Sẻ của Mạnh khang 
về con đường Mà anh  
đang chọn.

Mc Mạnh Khang

SÁNG Tạo Để 
PHù HợP VỚI NHIỀU 
cHươNG TRÌNH
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tại VTV6, tôi được sự hỗ trợ và ủng hộ 
rất nhiều từ chị Tạ Bích Loan cũng như 
các anh chị và đồng nghiệp. Khi vào Đài, 
nhiều người bảo tôi sao không đăng kí 
tham gia cuộc thi siêu mẫu. Được sự động 
viên, khích lệ của bạn bè và đồng nghiệp, 
tôi đã đăng kí dự thi và may mắn được 
giải Bạc.  

Bạn có gặp khó khăn gì trong  
công việc?

Với tôi, siêu mẫu là một trải nghiệm 
mà mình sẽ không bao giờ tiếc nuối khi 
tham gia, tuy nhiên, đó không phải là mục 
tiêu lâu dài. Tôi biết mình là ai và không 
quá mơ mộng. Sau cuộc thi, tôi trở lại tập 
luyện và học hỏi, luyện thanh, luyện cách 
phát âm... và không ngừng học hỏi để 
hoàn thiện mình.

Bạn muốn khán giả nhớ tới MC 
Mạnh Khang như thế nào?

chúng tôi hay nói đùa, làm Mc giống 
như người dẫn lửa. Tùy vào mỗi chương 
trình mà mình mang đến những hiệu ứng 
khác nhau sao cho phù hợp. Là người trẻ, 
tôi luôn muốn truyền nhiệt huyết, sức sống 
cũng như sự tươi vui, lạc quan đến khán 
giả. Đó chính là những hiệu ứng từ những 
người anh chị đi trước đã truyền  cho tôi.

Hiện nay, Khang đang làm MC cho 
chương trình nào cùng phong cách, bạn 
hãy nói một chút về chương trình này?

Đây là chương trình được phát sóng 
hàng ngày vào lúc 11h30 trên kênh VTV6 
với nhiều điểm đặc biệt mà tôi rất thích. 
Không chỉ cập nhật xu hướng của giới trẻ, 
Nào cùng phong cách còn mang đến cái 
nhìn mới cho khán giả về thời trang, mái 
tóc, làm đẹp... từ các chuyên gia hàng đầu 
cũng như từ chính những người trẻ. Điều 
đặc biệt, ngoài những “món ăn” đa dạng 
về thời trang, mỗi số chúng tôi còn mang 
đến một gương mặt trẻ cùng câu chuyện 
thú vị về phong cách sống của họ. Ngoài 
ra, chương trình còn giúp những khán giả 
biến đổi bản thân để phù hợp với công 
việc cũng như sở thích của mỗi người. 

Mạnh Khang từng theo đuổi thời 
trang nên chắc chắn khi dẫn chương 
trình này bạn gặp nhiều thuận lợi?

Thực ra, thời trang cũng có nhiều 
mảng khác nhau, tôi thấy mình chỉ là một 
cánh buồm bé nhỏ trong đó. Ví dụ như 
những tập đầu của chương trình, tôi phải 
giới thiệu về thời trang tóc với kiến thức 
thiếu hụt. Vì thế, để có thể làm tốt, tôi 
phải tìm hiểu những khái niệm, định nghĩa 

cũng như các thuật ngữ được dùng trong 
thời trang tóc để có thể tương tác cùng các 
chuyên gia. Tuy nhiên, được dẫn  chương 
trình về thời trang với một người đam mê 
thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn, bạn hãy 
chờ xem tôi thể hiện như thế nào nhé!

Có khi nào Mạnh Khang hướng 
mình trở thành diễn viên?

cũng có một vài lời mời tham gia các 
dự án phim và tôi đang cân nhắc. Vì khi 
nhận lời làm bất cứ việc gì tôi cũng luôn 
muốn thực hiện tốt nhất. Tôi luôn muốn 
dành 100% công lực cho một thứ hơn là 
lan man sang nhiều thứ khác để rồi lưng 
chừng. Đến một lúc nào đó chắc chắn 
mình làm tốt thì tôi sẽ sẵn sàng cho nghệ 
thuật thứ Bảy.

 Kế hoạch tiếp theo của bạn?
Trước mắt tôi là rất nhiều dự định đang 

cần hoàn thiện nốt. Nói trước bước không 
qua nên hãy để thời gian dần dần bật mí 
những điều mới mẻ mà tôi sẽ mang đến 
cho khán giả trong thời gian sắp tới. 

Cảm ơn Mạnh Khang!               

ANH PHươNG (Thực hiện)                   
Ảnh: NHÂN VậT cUNG cấP

MC Mạnh Khang dẫn Đêm hội Phương Đông



Keri Russell là một người không 
thực sự may mắn trên con 
đường nghệ thuật. cô chưa 

được đánh giá đúng thực lực, chưa có 
những vai diễn tầm cỡ mà với khả năng 
diễn xuất của mình, Keri xứng đáng 
được nhận và giành các giải thưởng 
lớn. 15 tuổi, Keri đã trở thành một 
trong những ngôi sao của câu lạc bộ 
nghệ thuật Mickey Mouse danh tiếng 
cùng với những tên tuổi đình đám sau 
này như: Ryan Gosling, Britney Spears, 
christina Aguilera… với sở trường 
là nhảy múa và diễn. 23 tuổi Keri 
nhận giải Quả cầu vàng cho vai diễn 
chính trong phim truyền hình Felicity. 
Mái tóc xoăn ấn tượng của nhân vật 

Felicity do Keri thủ vai cũng trở 
thành biểu tượng của màn ảnh nhỏ 

thập niên 90, là một chủ đề mà 
sau rất nhiều năm, cứ nhắc đến 

Keri Russel, ngay lập tức 
khán giả sẽ nhớ tới. Từ bệ 

phóng hoàn hảo ấy, Keri 
lại mất hút nhiều năm, 

nhạt nhòa trong hàng 
loạt vai diễn trong 

khi các bạn đồng 
lứa ở câu lạc 

bộ Mickey 
ngày nào 

đã trở 
thành thần 

tượng của giới trẻ. Nữ diễn viên hài 
lòng với sự lựa chọn của mình vì cô 
vốn yêu thích sự thoải mái hơn là bị 
cuốn vào áp lực kì vọng.

Năm 2013, Keri Russell được mời 
tham gia series phim truyền hình điệp 
viên The Americans (Những người Mỹ) 
của hãng FX. Đây cũng là lúc Keri tan 
vỡ mối tình lâu năm với người chồng 
vốn là thân quen từ thuở hàn vi. Không 
ngờ phim lại là bước ngoặt kết nối Keri 
cùng bạn diễn trong phim Matthew 
Rhys để câu chuyện tình trên phim trở 
thành một tổ ấm hạnh phúc trong đời 
thực. Nhập vai một cặp vợ chồng điệp 
viên của Liên Xô (cũ) được gài vào 
nước Mỹ dưới vỏ bọc gia đình bình 
thường, nhằm thực thi các nhiệm vụ, 
Keri và Matthew đã đưa khán giả qua 
các mùa phim với nhiều phi vụ, tình 
huống nghẹt thở cũng như xung đột 
phức tạp của những con người phải 
sống trong thân phận giả tạo, trong môi 
trường xã hội khác biệt với lí tưởng mà 
họ theo đuổi. Lấy bối cảnh chiến tranh 
lạnh với sự đối đầu căng thẳng giữa Mỹ 
và Liên Xô (cũ), The Americans không 
phải là bộ phim dễ xem khi đề cập đến 
nhiều vấn đề chính trị, tư tưởng nhưng 
theo quan điểm đánh giá từ giới phê 
bình, đây lại là một trong những series 
phim truyền hình xuất sắc nhất thời 
gian qua với điểm số luôn gần ngưỡng 
tuyệt đối. Vì sự ủng hộ quá lớn ấy nên 

bất chấp số lượng khán giả theo 
dõi không lớn, hãng 

KERI RUSSELL

&vai diễn  
định mệnh

trả lời Phỏng vấn tạP chí 
PeoPle, keri ruSSell kể rằng, 

khi chính thức ghi tên Mình 
vào vai nữ chính của SerieS 

PhiM truyền hình đề tài điệP 
viên THe AMeriCANS, cô không 

thể ngờ cuộc đời Mình đã hoàn 
toàn rẽ Sang Một hướng Mới.

Keri Russell nhận sao trên Đại lộ Danh Vọng
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FX vẫn quyết định đầu tư duy trì The Americans theo một hướng 
tính toán khác - tranh giải. Tuy nhiên, hóa ra đây là lại một sự lựa 
chọn khó khăn. The Americans liên tục có tên trong danh sách Top 
10 bộ phim hay nhất năm theo sự đánh giá thường niên của Viện 
Phim Mỹ, diễn xuất của đôi diễn viên chính luôn được ca ngợi. 
Mặc dù vậy, thành quả của họ thường chỉ dừng lại ở vòng đề cử 
chứ chưa chạm tới chiến thắng. Mùa giải Emmy lần thứ 69 tới 
đây, cả Keri Russell lẫn chồng của mình đều tiếp tục nhận được 
đề cử ở hạng mục diễn xuất và thêm một lần nữa cơ hội của họ 
lại vẫn hết sức mong manh trước các đối thủ không chỉ rất mạnh 
mà còn tỏ ra hợp với thị hiếu của những người cầm cân nảy mực. 
chiến dịch truyền thông không thực sự nổi bật của phim The 
Americans cũng có thể góp thêm lí do để phim khá mờ nhạt trước 
các ứng viên khác. 

Một lần nữa lỡ bước với vinh quang không phải là vấn đề quá 
lớn với Keri Russell, bởi với cô, những gì The Americans mang 
tới đã tuyệt vời hơn cả sự trông đợi. Là vợ chồng cả trong phim 
và ngoài đời nên mỗi ngày quay với cặp đôi Keri - Matthew đều 
mang tới những xúc cảm, kỉ niệm đáng nhớ. Phim sẽ khép lại với 
mùa cuối vào năm 2018, nên thay vì quá trông đợi kết quả từ lễ 
trao giải Emmy, Kerri bảo rằng cô muốn tranh thủ tận hưởng hết 
tất cả những cung bậc cảm xúc, đi trọn con đường cùng nhân vật. 

THùY AN

Cơ hội nào cho cặp đôi Keri russell và Matthew 
ryhs tại emmy 2017?
*Keri Russell sẽ đối đầu với các ứng cử viên như: 
Elisabeth Moss, Claire Foy, Robin Wright, Viola 
Davis và Evan Rachel Wood ở hạng mục dành cho 
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính 
kịch (drama). Theo đánh giá, khả năng chiến thắng 
cao nhất đang thuộc về Elisabeth Moss với phim The 
Handmaid’s Tale (chuyện người hầu gái) tiếp theo là 
Claire Foy với The Crown (Vương miện hoàng gia). 
Tuy nhiên, đây là hạng mục thường xuyên có sự bất 
ngờ. Sắc màu chính trị riêng biệt của The Americans 
cũng có thể tạo thêm sức hút cho Keri Russell trong 
bối cảnh nước Mỹ có nhiều biến động.
*Matthew Rhys khá lép vế giữa các đối thủ ở hạng 
mục dành cho Nam diễn viên chính, nhất là trước 
một tên tuổi lừng lẫy và được chờ đợi như  ngôi sao 
của phim House of cards - Kevin Spacey (2 lần đoạt 
giải Oscar, 11 lần đề cử Emmy nhưng chưa từng 
thắng giải). 

Keri Russell trong phim The Americans

Keri Russell và chồng nên duyên từ  phim The Americans



người đẹp chuyển giới
Được KÌ VọNG

không chỉ chương trình NeXT ToP ModeL của đức và anh Mà cả 
THe fACe thái lan cũng Mở rộng đối tượng cho các thí Sinh 

chuyển giới. có vẻ như các cuộc thi người Mẫu không chỉ có cái 
nhìn cởi Mở hơn đối với những thí Sinh chuyển giới Mà còn kì 

vọng họ Sẽ tạo ra những bất ngờ khi Sải bước trên Sàn catwalk. 
hãy cùng điểM qua Một Số gương Mặt người đẹP chuyển giới 

đang gây được Sự chú ý của dư luận.

giuLiana raDermaCher
Giuliana Radermacher sinh ngày 23/04/1996 đến từ 

Herbolzheim, Đức. Tại vòng phỏng vấn với giám khảo, cô đã 
không giấu giếm mình là người chuyển giới. cô chia sẻ: “Tôi 
không quan tâm người khác nghĩ như thế nào về mình - chỉ 
cần tôi trở thành trung tâm và tự gây sự chú ý cho mình là 
được. Thời gian rảnh tôi thích tham gia các môn thể thao như 
bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền và leo núi”. Khi nhìn thấy ảnh 
của Giuliana trên trang Germany’s Next Top Model 2017, cư 
dân mạng đã dành cho cô rất nhiều lời khen ngợi: “Thật sự 
xinh đẹp và tuyệt vời! Tôi còn không nhận ra cô ấy từng là 
con trai” hay “cô ấy là một trong những thí sinh chuyển giới 
đẹp nhất trong các phiên bản Next Top Model”…

meLina buDDe
Melina Budde sinh ngày 21/08/1997 cũng là một thí 

sinh chuyển giới lọt vào Ngôi nhà chung của Germany’s 
Next Top Model 2017. Mong muốn được xuất hiện trong 
các bộ hình thời trang và sải bước trên sàn catwalk đã 
thôi thúc Melina nộp đơn dự tuyển. Sự xuất hiện của 
Melina Budde trên trang Germany’s Next Top Model 2017 
tuy không nhận được những lời khen ngợi như Giuliana 
nhưng cô vẫn được cư dân mạng rất ủng hộ. Một số người  
đã viết: “Tôi chẳng biết nhận xét sao về cô ấy nữa... 
Trông cô ấy khá an toàn nhưng vẫn “nam tính”. Tôi biết 
cô ấy là người chuyển giới, nhưng tôi không biết cô ấy đã 
hoàn thành quá trình chuyển đổi của mình hay chưa, hay 
chỉ mới bắt đầu như Kamila của Ba Lan”, “cô ấy không 
có gương mặt ưa nhìn nhưng có chiều cao lẫn ngoại hình. 
Tôi sẽ ủng hộ cô ấy”
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Hana 
Hana tên thật là Nathachat chanchiew, 25 tuổi, còn được biết với nickname Hanasha 

ch. cô từng làm dậy sóng cộng đồng mạng và giới truyền thông Thái Lan khi xuất hiện 
trong buổi tuyển chọn The Face mùa 3. Với vẻ đẹp lạ, làn da màu mật ong quyến rũ và đôi 
chân dài miên man, không có gì khó hiểu khi Hana đang là thí sinh được ưu ái nhất trên 
các phương tiện truyền thông hiện nay. Trước khi đến với The Face, Hana có hồ sơ khủng 
khi từng lọt top 10 cuộc thi Miss Tiffany 2015 (cuộc thi Hoa hậu chuyển giới) và hiện đang 
là người mẫu độc quyền cho công ty quản lí người mẫu hàng đầu Thái Lan - Apple Model 
Management . Với nhan sắc và kĩ năng vượt trội, nhiều người dự đoán Hana sẽ là một trong 
những ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị Quán quân The Face Thái Lan năm nay.Tiếc rằng, ở 
vòng catwalk mới đây, Hana là một trong hai thí sinh lọt vào vòng nguy hiểm và đã bị loại 
bởi HLV đội đối thủ.

TaLuLah-eve brown 
Trước khi Next Top Model trở lại trên truyền hình Anh tháng 3 năm nay, nhà sản xuất tiết lộ 

chương trình sẽ có những điểm hoàn toàn mới so với các mùa trước. Một trong những điểm mới 
đó là sự tham gia của thí sinh chuyển giới. Trong đoạn video ngắn giới thiệu về top 12 của mùa 
thi Britain’s Next Top Model 2017 đã được hé lộ hình ảnh một thí sinh chuyển giới là Talulah-
Eve Brown. Talulah-Eve, 22 tuổi là là một người chuyển giới đến từ Birmingham. Talulah-Eve 
quyết định đăng kĩ dự thi Britain’s Next Top Model 2017 và vượt qua vòng loại. Talulah từng 
giành danh hiệu Hoa hậu chuyển giới ở Birmingham. cô có chiều cao 1m72, đai đen karate. cô 
cho rằng mình là người đặc biệt không có giống ai, linh hoạt trong mọi tình huống và nhất định 
sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi. Talulahbắt đầu tiêm hormone chuyển giới từ tháng 5/2015. 
Đầu năm 2016, cô thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ ngực và chuyển đổi giới tính. Với việc cho 
phép Talulah tham gia cuộc thi, Britain’s Next Top Model đã khá thành công khi thu hút sự quan 
tâm của nhiều khán giả.

LaDy bLossom 
Lady Blossom, 25 tuổi tên thật là chananchida Roongpetchrat là 

một gương mặt khá nổi tiếng trong làng người mẫu chuyển giới. cùng 
Hana và Nalyyn, Lady Blossom là một trong 3 người đẹp chuyển giới 
gây được ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ trong The Face Thái 
Lan mùa 3 này. Blossom từng đạt vị trí Á hậu trong cuộc thi Miss 

Tiffany năm 2013. Trước khi tham gia The 
Face, Blossom từng là một người mẫu trình 

diễn tại rất nhiều sàn thời trang lớn tại 
Thái. Không chỉ sở hữu gương mặt hút 
hồn và phong cách làm việc chuyên 
nghiệp, Blossom còn khiến nhiều người 
ngưỡng mộ với học vấn cao khi có hai 
bằng Đại học ngành công nghệ thông 
tin và truyền thông. Ngoài ra cô còn 
thành lập một thương hiệu quần áo 
của riêng mình tên là Say Nothing 
và xuất hiện trong mini-series trực 

tuyến ăn khách AOI the Series 
thu hút hàng triệu lượt xem trên 

youtube. Blossom được đánh 
giá là một mẫu chuyển giới 

có gu thời trang đẹp và 
luôn ưu tiên chọn những 

set đồ đơn giản, mang 
tính ứng dụng cao. 

naLyyn
Nalyyn tên thật là 

Kannalin Satienruchikanon, 
23 tuổi. Người đẹp gây ấn 
tượng với cộng đồng mạng 
nhờ đôi mắt sâu hút hồn, 
gương mặt góc cạnh và 
thân hình bốc lửa. Không 
khó để nhận ra, khi đứng 
cạnh nhau Nalyyn và Hana 
đều có một sự tương đồng 
về khí chất và sức hút độc 
đáo. chính vẻ đẹp lạ vượt 
chuẩn đã giúp hai cô nàng 
thu hút một lượng fan hâm 
mộ đông đảo và cuồng nhiệt. Với phong cách đa dạng, phù 
hợp với cả những BST nữ tính và nam tính, Nalyyn thường 
xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn của Thái Lan. Vì 
vậy, trước khi đến với The Face Thái Lan mùa 3, Nalyyn 
cũng là một gương mặt sáng giá của sàn runway và nhiều 
chương trình thời trang danh giá như Elle fashion week 
2016, Chimiztic special Thu - Đông 2014 - 2015.

NGUYêN TRANG (Theo TVshow) 
Ảnh: ThaiExpatsnews,  

Germany’s next top model, Britain”s next top model
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Lee Seung Gi được biết đến là 
một chàng trai hấp dẫn với nụ 
cười tươi sáng và ấm áp lúc nào 

cũng hiện diện trên nét mặt và hơn cả là 
hình ảnh chân thành, lịch thiệp, gương 
mẫu được ghi sâu trong lòng công 
chúng. Xuất thân là ca sĩ, được mệnh 
danh là “Hoàng tử ballad”, Lee Seung 
Gi đã ra mắt 9 album và sở hữu một số 
bản hit như: Because You’re My Woman, 
Will You Marry Me, Return… 
diễn xuất là công việc đến 
sau nhưng anh lại rất 
tỏa sáng với nhiều 
vai diễn ấn tượng 
và các giải thưởng 
danh giá. Bên cạnh 
đó, anh còn là một 
trong những ngôi 
sao có chỉ số IQ cao 
nhất làng giải trí Hàn 
với 2 bằng Thạc sĩ về 
kinh tế và nghệ thuật. 

Mặc dù là ngôi sao nổi tiếng 
và nhập ngũ ở độ tuổi được cho là không 
còn lí tưởng cho việc rèn luyện thể lực 
khắc nghiệt trong quân đội, Lee Seung 
Gi vẫn từ chối những đề nghị đầu quân 
vào các đơn vị văn công với một phần vai 
trò là quảng bá cho các đơn vị. Ngôi sao 
28 tuổi đã quyết định tham gia phục vụ 

như một người lính đặc nhiệm Hàn Quốc 
và được Bộ chỉ huy chiến tranh đặc biệt 
Hàn Quốc (SWc) chấp thuận. Lee Seung 
Gi cũng là ngôi sao duy nhất từ trước 
đến nay được SWc tiếp nhận với tư cách 
là lính đặc nhiệm thực thụ. Những quan 
tâm đặc biệt hay những biệt đãi trong 

quân đội mà các quân nhân thuộc 
biên chế nghĩa vụ quân sự bắt 

buộc có xuất thân là ngôi 
sao nổi tiếng thường tận 

hưởng, Lee Seung Gi 
đều từ chối. SWc là 
một trong những đơn 
vị đặc nhiệm hàng đầu 
thế giới, là cơ quan 

đầu não chỉ huy quân sự 
của Lục quân Hàn Quốc, 

đảm nhiệm về các nhiệm vụ 
tác chiến đặc biệt của Quân đội 

Hàn Quốc. Đây là lực lượng đặc nhiệm 
được huấn luyện thuộc hàng tinh nhuệ 
bậc nhất Hàn Quốc với nhiều biệt tài khác 
nhau. chính vì vậy Lee Seung Gi được 
khán giả ví von là “ hậu duệ Mặt trời” 
phiên bản ngoài đời thực.

 Theo dự đoán, sau xuất ngũ Lee 
Seung Gi vẫn sẽ tiếp tục là mục tiêu săn 

đón của giới quảng cáo, anh không chỉ là 
ngôi sao đại diện cho hình ảnh thanh niên 
chính trực, lành mạnh, được khán giả ở 
tất cả các độ tuổi yêu mến. Kể cả trong 
quân ngũ, với vai trò là quân nhân tại ngũ 
của SWc, với quá trình huấn luyện khắc 
nghiệt, anh được công nhận là quân nhân 
tiêu biểu, tấm gương sáng cho các quân 
nhân trẻ noi theo. Theo quan điểm của các 
nhà sản xuất, Lee Seung Gi hiện là “tấm 
thẻ” hấp dẫn gấp nhiều lần so với các diễn 
viên cùng trang lứa, dẫn đến cuộc chiến 
giành “một suất Lee Seung Gi” ngày càng 
trở nên khốc liệt...

càng gần đến ngày xuất ngũ, những 
thông tin về sự trở lại của Lee Seung 
Gi càng tràn ngập trên các phương tiện 
truyền thông Hàn Quốc. Nhiều nhà sản 
xuất cố tình mập mờ về sự xuất hiện của 
Lee Seung Gi để PR cho dự án sắp tới của 
mình. Tuy nhiên, công ty quản lí của Lee 
Seung Gi cho biết, nam diễn viên đang rất 
cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án sắp 
tới. Sau 2 năm thi hành nghĩa vụ quân sự 
bắt buộc trong môi trường vô cùng khắc 
nghiệt, anh đã mạnh mẽ, trưởng thành và 
bản lĩnh hơn rất nhiều. 

TRúc cHI

sự Trở Lại Của 
ngôI Sao qUốc dân

(Nguồn: Kdrama.com)

Sự trở lại của lee Seung gi Sau 21 tháng 
thi hành nghĩa vụ quân Sự bắt buộc vào 
ngày 31/10 được khán giả hàn quốc Mong 
chờ không thua gì đáM cưới thế kỉ của 
cặP đôi Song - Song.  lee Seung gi được 
biết đến là nghệ Sĩ đa tài của làng giải 
trí xứ kiM chi khi thể hiện xuất Sắc ở tất 
cả các lĩnh vực ca hát, diễn xuất, dẫn 
chương trình. tuy nhiên, điều khiến anh 
trở thành “ngôi Sao quốc dân” chính là 
hình ảnh thân thiện, gần gũi và đáng  
tin cậy.  

(Nguồn: 
Soompi.com)

http://kdrama.com/
http://soompi.com/
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đề Tài gia đình và hài Lãng mạn 
vẫn Chiếm ưu Thế

Mặc dù ngày càng đa dạng về đề tài 
nhưng trong vài năm tới, các bộ phim 
về chủ đề gia đình vẫn được khán giả xứ 
kim chi ưa chuộng. Theo nhà phê bình 
văn hóa Jung deok-Hyun, các bộ phim 
này đang ngày càng trở nên đa dạng hơn 
để phù hợp với sự thay đổi của các gia 
đình Hàn Quốc hiện nay. Hai bộ phim có 
tỉ suất người xem cao nhất từ đầu năm tới 
giờ tiếp tục là loạt phim cuối tuần dành 
cho phụ nữ trung niên và người lớn tuổi 
như: My Father is Strange (Người bố 

xa lạ) với rating vượt mốc 30% và Band 
of Sisters (Ban nhạc chị em) vượt mốc 
20%. cả hai bộ phim này đều đề cập đến 
những vấn đề nảy sinh trong tình yêu, 
hôn nhân và các mối quan hệ trong gia 
đình. Trong khi đó, khán giả nước ngoài, 
đặc biệt là đối tượng khán giả dưới 20 
tuổi lại thích những bộ phim hài lãng 
mạn, với những câu chuyện tình yêu lí 
tưởng như: The Heirs (Những người thừa 
kế),  Doctor (chuyện tình bác sĩ), The 
Secret love (Mối tình bí mật)…

Theo ông Park Huyn, Giám đốc điều 
hành của kênh truyền hình trực tuyến 

toàn cầu dramaFever: “Khán giả ngày 
càng đòi hỏi cao hơn. Đặc biệt là những 
khán giả lâu năm, họ đã quá hiểu về văn 
hóa Hàn Quốc nên muốn xem những gì 
mới mẻ và hấp dẫn hơn”. Từ đầu năm 
2017 đến nay, Goblin vẫn là bộ phim 
Hàn Quốc được khán giả nước ngoài yêu 
thích nhất. Bộ phim thuộc thể lại hài lãng 
mạn có pha trộn yếu tố giả tưởng. Bên 
cạnh đó, những bộ phim hình sự, khoa 
học viễn tưởng cũng bắt đầu được chú ý. 
Những bộ phim có pha trộn yếu tố kinh 
dị như Signer (dấu vết), Tuner (Đường 
hầm) và gần đây nhất là Stranger (Kẻ lạ 
mặt) đã nhận được nhiều phản hồi tích 
cực của khán giả. 

Làm phim kinh phí khủng
Với việc đầu tư kinh phí khủng, ranh 

giới giữa phim điện ảnh và phim truyền 

Những xu hướng nổi bật của 
PhiM truyền hình 

hàn quốc

vài năM trở lại đây, Sức hút của PhiM truyền hình hàn quốc ngày 
càng lan tỏa Mạnh Mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới với những 
bộ PhiM hài lãng Mạn... theo nhận định của các chuyên gia, vài năM 
tới, các đài truyền hình xứ kiM chi Sẽ đẩy Mạnh trào lưu làM PhiM 
kinh Phí khủng với nội dung đa dạng và Phong Phú hơn.

Phim Goblin (Nguồn: Korean Dramaland)
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hình ngày càng được rút ngắn lại. Gần 
đây có khá nhiều bộ phim truyền hình 
đã lựa chọn bối cảnh ở nước ngoài với 
cảnh quay vô cùng hoành tráng. Mới đây 
nhất, thông tin Đài cáp TvN đã giành 
quyền phát sóng Mr Sunshine (Ngài Ánh 
dương), tác phẩm mới nhất của biên kịch 
Kim Eun Sook khiến nhiều người bất 
ngờ. Đài SBS đã bỏ qua Descendants of 
the Sun (Hậu duệ Mặt trời) và Goblin 
nên lần này đã ra sức theo đuổi Mr 
Sunshine nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc 
vì chi phí làm phim quá đắt đỏ. Đại diện 
của SBS cho biết: “chúng tôi không thể 
trả 1,5 tỉ won (27 tỉ đồng) cho mỗi tập”. 
chi phí này bao gồm việc thiết kế trang 
phục, dựng các bối cảnh ở nước ngoài. 
Thêm vào đó, mỗi tập phim được dự 
đoán sẽ trả hơn 100 triệu won cho biên 
kịch Kim Eun Sook,  50 triệu won cho 

đạo diễn và hơn 100 triệu won cho sự 
quay trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Bung 
Huyn sau 9 năm chỉ đóng phim điện ảnh. 
Nếu tính thêm chi phí phát sinh trong 
quá trình sản xuất, chi phí PR thì tổng 
chi phí có thể rơi vào khoảng 36 - 40 tỉ 
won. Trong khi đó, bom tấn điện ảnh The 
Battleship Island (đảo địa ngục) chỉ mất 
khoảng 26 tỉ, còn Taxi Driver (Người lái 
taxi), bộ phim ăn khách nhất của điện 
ảnh Hàn Quốc từ đầu năm tới nay chỉ 
tiêu tốn mất 15 tỉ won.

Theo số liệu nghiên cứu của Viện 
Nghiên cứu sáng tạo Hàn Quốc, năm 
2009, ngân sách của Đài MBc dành cho 
các bộ phim truyền hình là 200 triệu won 
cho mỗi tập. Ở thời điểm hiện tại, con 
số này dao động ở mức 400 - 500 triệu 
won. Bom tấn The Legend of the Blue 
Sea của SBS đã gây xôn xao dư luận khi 

ngốn hết 1 tỉ won cho mỗi tập. Nhưng 
ngay sau đó, kỉ lục này đã bị Goblin soán 
ngôi, siêu phẩm của Đài TvN tiêu tốn 1,1 
tỉ won cho mỗi tập. Lệnh cấm làn sóng 
hallyu ở Trung Quốc đã khiến cho hai 
đài truyền hình trung ương phải nhường 
bước trước kênh truyền hình cáp TvN 
vốn được sự hậu thuẫn về kinh tế của tập 
đoàn cJ. 

ông Kim Young-Seob, Trưởng phòng 
phim truyện của SBS cho rằng: “Để sản 
xuất những bộ phim có chất lượng cao 
góp phần quảng bá làn sóng hallyu ra 
toàn thế giới thì cần có nguồn kinh phí 
lớn. Tuy nhiên, những chính sách và quy 
định của chính phủ khiến cho chúng tôi 
trở nên yếu thế hơn so với các tập đoàn 
truyền thông có tiềm lực kinh tế mạnh”.

Bảo ANH (Theo Koreahead) 

Trong phim My Father Is Strange
(Nguồn:Soompi.com) Trong phim Band of Sisters (Nguồn: Kissasian)

Trong phim The Legend of the Blue Sea
(Nguồn: Korean Dramaland)

Phim Signal 
(Nguồn: Koreabizwire)

http://soompi.com/
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Tập phim cuối cùng khép lại mùa 7 
thu hút 12,1 triệu người xem trên 
kênh HBo. Tính thêm cả lượng 

truy cập trên các ứng dụng để xem trực 
tiếp, con số đạt tới 16,5 triệu. Đây mới 
chỉ là thống kê trực tiếp còn nếu tính cả 
lượt xem trễ thì theo HBo, ước tính mỗi 
tập phim của mùa áp chót thu hút tới hơn 
30 triệu người. Nhìn chung, kỉ lục lập ra 
chỉ là để chính GoTs san bằng và vượt 
qua. Theo kế hoạch, đến tận năm 2019 
mùa cuối mới trình làng với chỉ vỏn vẹn 
6 tập phim nên không có gì nghi ngờ ở 
việc các con số thống kê khó tin hơn vẫn 

còn đang ở phía trước, đánh dấu sự khép 
lại của một trong những tượng đài trong 
làng truyền hình thế giới. Nếu theo dõi 
chuyến hành trình dữ dội, đẫm máu và 
nước mắt nhưng không kém phần nhân 
văn, lãng mạn ấy, hẳn độc giả cũng đã 
phần nào hiểu được bí quyết để làm nên 
sức hấp dẫn cho GoTs. 

Theo Telegraph, không thể đòi hỏi 
hàng chục tập phim dài dằng dặc đều đạt 
tới chất lượng tuyệt hảo nhưng cái hay 
của GoTs là trên mặt bằng vốn đã đỉnh 
cao ấy, luôn có những tập xuất sắc gần 
như chạm ngưỡng hoàn hảo. Điểm số 

9,9/10 trên trang IMdb hiện được dành 
cho 5 tập phim thuộc các mùa 3 - 5 - 6 
và 7. công thức thành công được chỉ ra 
ở đây là phải tạo nên những trận chiến 
long trời lở đất, cuộc đụng độ không 
khoan nhượng mang đẳng cấp của các 
bom tấn điện ảnh mà qua đó, tính cách, 
số phận nhân vật được lột tả trọn vẹn. 
Không như nhiều người nghĩ, GoTs 
không phải là loạt phim chỉ có những 
trận chiến tranh giành quyền lực liên 
miên. Nhịp phim thường được tiết chế 
hợp lí, có khi khá chậm rãi, nặng về tâm 
lí, đối thoại để dồn lực cho cao trào 
thường đến vào tập phim áp chót trong 
mỗi mùa. Những con số thống kê cũng 
chỉ ra rằng, diễn biến càng tàn khốc, 
càng có nhiều nhân vật quan trọng phải 
rời bỏ đấu trường vương quyền thì tập 
phim càng tiến nhanh trên con đường lập 
kỉ lục về người xem cũng như nhảy vọt 
trên thang chấm điểm. chính vì thế, mùa 
6 là mùa duy nhất có đến hai tập phim 
được chấm điểm 9,9 khi đẩy mức độ bạo 
lực lên ngưỡng cao nhất có thể, đưa cục 

bí qUyếT Tạo nên 
những kỉ LụC

Mùa PhiM áP chót của gaMe of throneS (gotS) gặP rất nhiều Sóng 
gió khi kịch bản chi tiết được tung ra trước cả năM trời, bị lộ 
Một tậP PhiM đỉnh cao bởi chính “người nhà”, đối diện với vụ 
tống tiền nghiêM trọng từ các hacker… bên cạnh đó, chất 
lượng chưa đáP ứng như kì vọng cũng khiến Mùa thứ bảy để lại 
biết bao lỗ hổng đáng tiếc, những băn khoăn về tương lai của 
loạt PhiM. tuy nhiên, bất kể những lí do trên vẫn không ngăn 
được gotS tiếP tục lậP ra kỉ lục Mới về Số lượng người xeM biến 
bộ PhiM trở thành hiện tượng truyền hình không thể vượt qua 
trong thậP niên này.

Game of Thrones 7 có bước tiến vượt bậc về kĩ xảo
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diện của toàn loạt phim tập trung trở lại 
với một nhóm nhân vật ít hơn rất nhiều 
so với khởi đầu. Nếu như việc đổ hàng 
núi tiền để dựng nên chiến trận thường 
khiến người xem cảm thấy mãn nhãn thì 
cách kể chuyện cực kì cuốn hút và chất 
liệu âm nhạc tuyệt vời (tập 9 mùa thứ ba 
và tập 10 mùa thứ sáu) lại góp thêm  
một lí do nữa để GoTs vượt lên trên các 
đối thủ. 

Kỉ lục của GoTs có khi được tạo nên 
một cách hi hữu như với tập 4 mùa thứ 
bảy. Bị tung lên mạng sớm trước 2 ngày 
nhưng tập phim vẫn thu được số lượng 
người xem khổng lồ cùng bước tiến mới 
về kĩ xảo và độ hoành tráng mà loạt 
phim đạt tới - cuộc tấn công dữ dội của 
rồng. Kể cả khi vận đen bám đuổi với sự 
cố không thể ngỡ ngàng hơn - bị phát 
sóng nhầm trước cả một tuần - thì tập 
phim thứ 6 vẫn băng băng lập tiếp dấu 
mốc mới về khán giả… Như vậy, có thể 
hiểu vì sao HBo đã kiên quyết đến thế 
trước đòi hỏi hàng chục triệu USd từ 
phía tin tặc. Nội dung, diễn biến không 
hẳn là điều quan trọng nhất, GoTs đã 
như một cuộc phiêu lưu mà được trải 
nghiệm trực tiếp cùng các nhân vật mới 
trở thành điều đáng trông đợi. Việc rót 
tiền không tiếc tay cho kĩ xảo với rồng, 
với đại quân, các cuộc chiến khiến cách 

thưởng thức qua những bản phim lậu 
phát tán sớm với chất lượng kém trở nên 
không thể thỏa mãn người hâm mộ. Đây 
cũng là series truyền hình hiếm hoi lôi 
kéo được rất đông khán giả bỏ tiền ra 
rạp xem lại tập phim cũ chỉ để được  
tận hưởng bầu không khí cuộc chiến 
vương quyền dưới định dạng mới, cảm 
giác mới.

Đi đến gần cuối chặng đường thành 
công mĩ mãn cùng GoTs, được biết, 
hãng HBo được biết đã chọn cách giãn 
bớt thời gian lên sóng mùa thứ 8 đến tận 
năm 2019. Về phía khán giả, đây không 
phải là tin vui nhưng các nhà làm phim 
lại cần thời gian để vá víu những lỗ hổng 
nghiêm trọng phát sinh và tìm ra đường 
hướng khép lại thiên sử thi này. Khi 
không có sự đi trước dẫn đường từ bộ 
truyện gốc, GoTs đã mất đi phần nào 
tính mạch lạc, phong cách kể chuyện độc 
đáo cùng hệ thống nhân vật rất đặc sắc 

của mình. Thời gian đủ dài cũng giúp 
cho các nhà làm phim có thể xây dựng 
mùa cuối với sự bảo mật cần thiết để tạo 
sự bất ngờ cho khán giả. HBo đã “chơi 
với lửa” trong năm 2017 và ngạo nghễ 
chiến thắng. Lặp lại kịch bản trên sẽ 
không phải là bước đi xứng tầm với uy 
tín mà hãng truyền hình cáp này gây 
dựng. Nhìn rộng hơn, khoảng năm 2018 
cũng là thời điểm để HBo chăm chút 
cho “con cưng” kế cận - bộ phim viễn 
tưởng Westworld (Thế giới viễn Tây). có 
khởi đầu rất giống với GoTs từ nội dung 
gây sốc, kinh phí khủng và quan trọng 
hơn là có tầm nhìn xa trong việc xây 
dựng thế giới riêng phức tạp mà đầy 
cuốn hút, Westworld còn nổi trội hơn 
nhờ đội ngũ diễn viên đẳng cấp cùng với 
tính thời sự, tầm nhìn tương lai.

TUấN PHoNG  
(Theo telegraph, hollywooreporter)

Điểm số các tập phim qua từng mùa GoT, 
đa phần các tập dao động từ 8,5 đến 9,5 điểm

Điểm số trung bình các mùa phim theo đánh giá trên IMDb. Mùa 4 được đánh giá cao nhất, 
tiếp theo là mùa thứ 7. Mùa 5 nhận được chấm điểm thấp nhất, chưa chạm tới mốc điểm 9

 Biểu đồ số lượng người xem cho thấy dù chất lượng gây tranh cãi thì 6 tập của mùa thứ 7 
vẫn vượt hẳn những mùa trước, đạt mốc kỉ lục 12,5 triệu lượt xem cho tập cuối
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Xem gì?
chủ nhật - 01/10

01:40   Khám phá Việt Nam: Nghệ nhân Tư 
Trầu - nửa thế kỷ với nghề diễn xướng

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 28
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  chuyển động 24h
11:30  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10   Phim Trung Quốc: Quỹ đen của chồng - 

Tập 29
14:00   Ký sự: Độc đáo nghề truyền thống 

Khmer Nam Bộ - Tập 8: Những nghệ 
nhân của phum sóc

14:15  chuyến xe khởi nghiệp
14:45  Khát vọng Việt Nam
15:00  Văn hoá QĐNd
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  VTV đặc biệt
21:00  Truyền hình quân đội
23:00  dân ca nhạc cổ
23:15  Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 2/10

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 29
05:10  Vấn đề đô thị
07:30  Phim tài liệu
08:00  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 30
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim  VN: Giao mùa - Tập 41/45
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ ASEAN
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 3/10

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 30
03:10  Phim VN: Giao mùa - Tập 41/45
05:10  Khát vọng Việt Nam
07:30 Ký sự
08:00  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính

09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 31
15:00  Phim tài liệu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim  VN: Giao mùa - Tập 42/45
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 4/10

01:10  Đối thoại chính sách
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 31
03:10  Phim VN: Giao mùa - Tập 42/45
05:10  Lao động và công đoàn
07:30  Phim tài liệu
08:00 Đối thoại chính sách
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  cửa sổ asean
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 32
14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
 20:45  Phim  VN: Giao mùa - Tập 43/45
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ năM - 5/10

01:10  Lục lạc vàng
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 32
03:10  Phim VN: Giao mùa - Tập 43/45
05:10  Tiếng nói phụ nữ
07:30  Ký sự
08:00  câu chuyện văn hóa
10:25  Thanh âm cuộc sống
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 33
14:15  Âm nhạc và cuộc sống
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim  VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 6/34
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Sáu - 6/10

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 33
03:10   Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 6/34

05:10  Vì cộng đồng
07:30  Phóng sự
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
09:30  Hội nhập
10:25   Văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 34
14:15  90 phút để hiểu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim  VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 7/34
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ bảy - 7/10

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 34
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 7/34
05:10  chuyện nhà nông với nông nghiệp
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:00  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
12:35  Tọa đàm nông nghiệp sạch
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 35
14:15  Đối thoại chính sách
15:00  Văn hoá cANd
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Như chưa hề có cuộc chia ly... 
22:45  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhật - 8/10

 02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 35
03:10  Âm nhạc và cuộc sống
05:10   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
 11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 36
14:15  chuyến xe khởi nghiệp
14:45  Khát vọng Việt Nam
15:00  Văn hoá QĐNd
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
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18:30  chuyển động 24h 
21:00  Truyền hình quân đội
21:30  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 9/10

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 36
05:10  Vấn đề đô thị 
08:00  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 37
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim  VN: Giao mùa - Tập 44/45
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ ASEAN
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 10/10

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 37
03:10  Phim VN: Giao mùa - Tập 44/45
05:10  Khát vọng Việt Nam
07:30 Ký sự
08:00  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 38
15:00  Phim tài liệu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim  VN: Giao mùa - Tập 45/45
21:30  VTV kết nối
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 11/10

01:10 Đối thoại chính sách
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 38
03:10  Phim VN: Giao mùa - Tập 45/45
05:10  Lao động và công đoàn
07:30  Phim tài liệu
08:00  Đối thoại chính sách
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  cửa sổ asean
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 39

14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ năM - 12/10

01:10  Lục lạc vàng
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 39
05:10  Tiếng nói phụ nữ
07:30  Ký sự
08:00  câu chuyện văn hóa
09:30  Nông thôn mới
10:25  Thanh âm cuộc sống
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 40
14:15  Âm nhạc và cuộc sống
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim  VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 8/34
22:10  Vấn đề hôm nay 
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Sáu - 13/10

01:10  Hội nhập
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 40
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 8/34
05:10  Vì cộng đồng
07:30  Phóng sự
08:00  Giai điệu kết nối
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
09:30  Hội nhập
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 41
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim  VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 9/34
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ bảy - 14/10

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 41
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 Tập 9/34
05:10  chuyện nhà nông với nông nghiệp 
07:30  Văn học nghệ thuật

08:00  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
12:35  Tọa đàm nông nghiệp sạch
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 42
14:15  Đối thoại chính sách
15:00   Văn hoá cANd
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Như chưa hề có cuộc chia ly... 
22:45  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhật -  15/10

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 42
03:10  Âm nhạc và cuộc sống
05:10   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
07:30  Thanh âm cuộc sống
09:30   Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 43
14:15  chuyến xe khởi nghiệp 
15:00   Văn hoá QĐNd
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
21:00  Truyền hình quân đội
21:30  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động
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Xem gì?
 

chủ nhật - 01/10

07:10   VN- ĐN- cN: diễn xướng âm thanh 
cồng chiêng

08:00  Đi đâu? ăn gì?: Đến với Móng cái
09:00   cùng bạn chữa bệnh: công nghệ nano 

trong điều trị hôi miệng và nhiệt miệng
10:20   Quý hơn vàng: Tư vấn cách phòng và 

điều trị bệnh loãng xương
11:10  Tôi là người đồng hành
11:30  Phim TQ: cô gái Hoa Đào - Tập 20
13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  Phóng sự 
16:35  Kiến thức cộng đồng
16:45  Góc nhìn môi trường
17:00  Người nông dân hiện đại 
17:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 34
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 85
20:32  Sạch hay bẩn
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Vào bếp khó gì
21:30   Hành trình khám phá: Jeju - thành phố 

toàn cầu
22:35  Phim truyện 

thứ hai - 02/10

06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:05   Quý hơn vàng: Tư vấn cách phòng và 

điều trị bệnh loãng xương
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Nhật Bản đồng hành - Số 34/50 Mùa 3
11:30  Phim TQ: cô gái Hoa Đào - Tập 21/25
12:15  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
13:00  Sắc màu không gian
13:30  Vào bếp khó gì
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu - số  40/17
16:45  Phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 35
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 86
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
20:55   Ngôi nhà hạnh phúc: Thành công từ 

những phúc lành
21:05  Nhật Bản ngày nay
22:35  Phim truyện 

thứ ba - 03/10

06:45  Sống khỏe mỗi ngày  
08:30  Những người lính đặc công bắn tỉa
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:30  Phim TQ: cô gái Hoa Đào - Tập 22/25

12:15    Sống khỏe mỗi ngày: Viêm khớp dạng 
thấp - Điều trị và phòng ngừa biến 
chứng

13:00  An ninh và cuộc sống
13:30  chân trời khoa học
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 36
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  1/45
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:05  Đi đâu? Ăn gì?
21:30   Nhật Bản đồng hành - Số 36/50 Mùa 3: 

Ứng dụng công nghệ trong cuộc sống 
của NEc

21:45  Việt Nam - đất nước - con người 
22:35  Phim truyện  

thứ tư - 04/10

06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  chân trời khoa học
08:30  Visa toàn cầu - số  40/17
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Phát triển bền vững
11:30  Phim TQ: cô gái Hoa Đào - Tập 23/25
12:15  Người phụ nữ hạnh phúc 
13:30  Đi đâu? Ăn gì?
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
16:45  Việt Nam - đất nước - con người 
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00   Tạp chí xã hội: PGS-TS Nguyễn Văn 

Huy
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 37
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  2/45
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người việt
21:30  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim truyện 

thứ năM - 05/10

06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00  Đi đâu? Ăn gì?
08:30  Sắc màu các dân tộc
09:20  Đèn giao thông
10:25 Bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: cô gái Hoa Đào - Tập 24/25
12:15  Sống khỏe mỗi 
13:00  Vsa toàn cầu
13:30  Vì sức khỏe người Việt
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  An ninh và cuộc sống
16:45  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Pháp luật và cuộc sống

18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 38
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  3/45
20:35  chất lượng cuộc sống
21:20  Những mảnh ghép của cuộc sống
21:45  Hành trình khám phá
22:35  Phim truyện 

thứ Sáu - 06/10

08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30  Sắc màu không gian
10:25    Bạn của nhà nông: Lưu ý khi nuôi tôm 

công nghệ cao 
10:50  Việt Nam - đất nước - con người 
11:30  Phim TQ: cô gái Hoa Đào - Tập 25/25
13:00  Sắc màu các dân tộc
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  KHGd quốc phòng
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 39
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  4/45
20:35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? Ăn gì?
21:45  Ngôi nhà giới tính
22:35  Phim truyện  

thứ bảy - 07/10

06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:30  An ninh và cuộc sống
10:20  Nhịp sống công nghệ
10:30  An sinh xã hội
10:40  Zoom vào cuộc sống
12:15  Bốn mùa yêu thương
13:00  Kiến thức cộng đồng
13:30  Đi đâu? Ăn gì?
14:00   Bạn của nhà nông: lưu ý khi nuôi tôm 

công nghệ cao
15:00  Phóng sự 
16:15  Đèn giao thông
16:30  Kỹ năng thoát hiểm
17:15  Sáng kiến - giải pháp
18:00  Quý hơn vàng
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 40
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  5/45
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
20:55  Ngôi nhà hạnh phúc: chuyển nhà
21:30   Khám phá: cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - 

Tập 1
21:45  Phát triển bền vững
22:35  Phim truyện  

chủ nhật - 08/10

08:00  Đi đâu? Ăn gì?
08:30  Đi tìm đồng đội
10:20  Quý hơn vàng
10:40  Zoom vào cuộc sống
12:15  chất lượng cuộc sống
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13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  Phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
16:35  Kiến thức cộng đồng
16:45  Góc nhìn môi trường  
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 41
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  6/45
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05   Hành trình khám phá: Jeju- nơi giao 

thoa giữa thiên nhiên và con người
21:30  chân trời khoa học
22:35  Phim truyện 

thứ hai - 09/10

06:00  Người nông dân hiện đại 
06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:30  Kinh doanh và pháp luật
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện 
13:00  Sắc màu không gian
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhắn tìm đồng đội
16:15  Visa toàn cầu - số  41/17
16:45  Phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 42
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  7/45
20:25  Vui khỏe 24/7
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
20:55  Ngôi nhà hạnh phúc:  hiếc xe đạp
21:05  Nhật Bản ngày nay
22:35  Phim truyện  

thứ ba - 10/10

06:00   Bạn của nhà nông 
06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
08:00  Vào bếp khó gì
08:30  KHGd quốc phòng
09:00  Hành trình khám phá
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện 
13:00  An ninh và cuộc sống
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhà nông vui vẻ - tập 4
16:15  Sắc màu các dân tộc
16:45   Khám phá: cầu tân vũ - lạch huyện - 

tập 1
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 43
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  8/45
20:25  Vui khỏe 24/7
20:35 Khỏe thật đơn giản
21:05  Đi đâu? Ăn gì?
21:30  Nhật Bản đồng hành - Số 38/50 
22:35  Phim truyện 

thứ tư - 11/10

06:00   Bạn của nhà nông 
06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  chân trời khoa học
08:30  Visa toàn cầu - số  41/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện 
12:55  chuyến xe buýt kỳ thú 
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhà nông vui vẻ- tập 5
16:15  Sắc màu không gian
16:45  Việt Nam - đất nước - con người 
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 44
19:50  Phim TQ: Tín hiệu - 9/45
20:25  Vui khỏe 24/7
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người việt
21:30  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim truyện 

thứ năM - 12/10

06:00   Bạn của nhà nông 
06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00  Đi đâu? Ăn gì?
08:30  Sắc màu các dân tộc
09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện 
13:00  Visa toàn cầu - số  41/17
14:00  Bạn của nhà nông
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhà nông vui vẻ- tập 6
16:15  An ninh và cuộc sống
16:45  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 45
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  10/45
20:25  Vui khỏe 24/7
20:35  chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
22:35  Phim truyện 

thứ Sáu - 13/10

06:00   Bạn của nhà nông 
08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30  Sắc màu không gian
09:00  Tạp chí xã hội
10:25    Bạn của nhà nông:Phát triển thương 

hiệu nhãn chín muộn Khoái châu - 
Hưng Yên

11:30  Phim truyện 
13:00  Sắc màu các dân tộc
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhà nông vui vẻ- tập 4

16:15  KHGd quốc phòng
16:45  Nhật Bản đồng hành - số 38/50 mùa 3
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 46
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  11/45
20:25  Vui khỏe 24/7
20:35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? Ăn gì?
22:35  Phim truyện 

thứ bảy - 14/10

06:00    Bạn của nhà nông 
06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:00  Những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  An ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
09:30  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
10:25   An sinh xã hội
11:30  Phim truyện 
13:00  Kiến thức cộng đồng
14:00   Bạn của nhà nông: Phát triển thương 

hiệu nhãn chín muộn khoái châu - 
 Hưng Yên
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhà nông vui vẻ- tập 5 
16:30  Kỹ năng thoát hiểm: Xử trí khi trẻ bị lạc
16:45  Bạn của nhà nông 
17:15  Sáng kiến - Giải pháp số 20
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 47
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  12/45
20:25   Sống vui 
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
20:55  Ngôi nhà hạnh phúc: Mượn tạm
21:30   Khám phá: cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - 

Tập 2
22:35  Phim truyện 

chủ nhật - 15/10

06:15  Sáng kiến - giải pháp số 20
06:45  Sống khỏe mỗi ngày  
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  cùng bạn chữa bệnh
11:30  Phim truyện 
13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  Phóng sự 
15:15  Nhà nông vui vẻ - tập 6
16:45  Góc nhìn môi trường
17:00   Người nông dân hiện đại 
17:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 48
19:50  Phim TQ: Tín hiệu -  13/45
20:25   Sống vui 
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Vào bếp khó gì
21:30   Hành trình khám phá: Jeju- thành phố 

hiện đại
22:35  Phim truyện 

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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Xem gì?
  chủ nhật  1/10

00:00   Phim HQ:  Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 82

03:00  Phim  TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 37, 38
05 :00  Bố ơi! mình đi đâu thế?
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
08:00  Vương miện thần kì
09:00  Sáng tạo Việt
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 22
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 39, 40
20:00  Biệt đội vui nhộn
21:10  Bước nhảy ngàn cân
23:00  Bí mật tạo hóa

thứ hai 2/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 83

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 39, 40
04:30  Hãy chọn giá đúng
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Sáng tạo Việt
10:15  Sinh ra để tỏa sáng
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 52
15:00  Giọng hát việt nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 41, 42
20:00  Xin chào hạnh phúc T33/100
20:30  con biết tuốt
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 13
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 67
23:30  chuyện đêm muộn

thứ ba 3/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 84

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 41, 42
04:30  con biết tuốt
06:00  Nhịp đập 360o thể thao

07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  con biết tuốt
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 53
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 43, 44
20:00  Xin chào hạnh phúc T34/100
20:30  Ai là triệu phú
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 14
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 68
23:30  chuyện đêm muộn

thứ tư 4/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 85

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 43, 44      
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Ai là triệu phú
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 54
17:00   Phim TQ: Thanh Vân chí -  

Tập 45, 46
20:00  Xin chào hạnh phúc T35/100
20:30  Quyền lực ghế nóng
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 9
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 69
23:30  chuyện đêm muộn

thứ năM 5/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 86

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 45, 46
04:30  Biệt tài tý hon
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Bố ơi! mình đi đâu thế?
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 55
15:30  Giọng hát Việt nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 47, 48

20:00  Xin chào hạnh phúc T36/100
20:30  Không giới hạn Sasuke VN
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 10
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 70
23:30  chuyện đêm muộn

thứ Sáu 6/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 87

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 47, 48
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 56
15:30  Mặt trời bé con
17:00   Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 45,46
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:25  Gương mặt thân quen nhí
23:30  chuyện đêm muộn

thứ bảy 7/10

00:00   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 88

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 49, 50
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  Không giới hạn Sasuke VN
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
09:30  VH-SK-NV
12:00  Bố ơi! mình đi đâu thế?
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00  Phim: Vòng tay bạn bè - Tập 15
15:00  cầu thủ nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 51, 52
20:00  Mặt trời bé con
21:25  Giọng hát Việt nhí
23:30  chuyện đêm muộn

chủ nhật 8/10

00:00   Phim HQ: Bí mật ở chơngĐamĐông 
- Tập 89

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 51, 52
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Xem gì?
04:30  Vui khoẻ có ích
05:00  Bố ơi! mình đi đâu thế?
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
08:00  Vương miện thần kì
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Phim: Vòng tay bạn bè - Tập 16
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 53, 54
20:00  Biệt đội vui nhộn
21:25  Bước nhẩy ngàn cân
23:30  Bí mật của tạo hóa

thứ hai 9/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 90

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 53, 54
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Sáng tạo Việt
10:15  Sinh ra để tỏa sáng
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 57
15:00  Giọng hát việt nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 55, 56
20:00  Xin chào hạnh phúc T37/100
20:30  con biết tuốt 
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 7
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 71
23:30  chuyện đêm muộn

thứ ba 10/10

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 91

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 55, 56
05:00  Bản thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  con biết tuốt
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 58
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 57, 58

20:00  Xin chào hạnh phúc T38/100
20:30  Ai là triệu phú 
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 8
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 72
23:30  chuyện đêm muộn

thứ tư 11/10

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 1

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 57, 58
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Ai là triệu phú
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Mặt nạ - Tập 1
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 59, 60
20:00  Xin chào hạnh phúc T39/100
20:30  Quyền lực ghế nóng 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi -Tập 4
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 73
23:30  chuyện đêm muộn

thứ năM 12/10

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 2

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 59, 60
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Mặt nạ - Tập 2
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 61, 62
20:00  Xin chào hạnh phúc T40/100
20:30  cặp đôi hoàn hảo 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi -Tập 5
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 74
23:30  chuyện đêm muộn

thứ Sáu 13/10

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 3

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 61, 62

05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim truyện: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Mặt nạ - Tập 3
15:30  Mặt trời bé con
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 63, 64
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
22:25  Gương mặt thân quen nhí   
23:30  chuyện đêm muộn

thứ bảy 14/10

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 4

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 63, 64
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
09:15  VH-SK-NV 
12:00  Bố ơi ! Mình đi đâu thế
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00  Rubic  Phim: Vòng tay bạn bè - Tập 17
15:00  cầu thủ nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 65, 66
20:00  Mặt trời bé con
22:25  Giọng hát Việt nhí
23:30  chuyện đêm muộn

chủ nhật 15/10

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 5

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -
 Tập 65, 66
05:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế ?
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
09:15  Sáng tạo Việt 
11:00  Gặp gỡ - trò chơi TH: 100 triệu 1 phút
12:00  cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Rubic  Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 18
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí Tập 67, 68
20:00  Biệt đội vui nhộn
22:25  Bước nhẩy ngàn cân
23:30  chuyện đêm muộn
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khánh hòa hải dương
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buổi Sáng (7h00)
từ 1- 5/10
Phim TQ: Thâm cung điệp 
ảnh
từ 6- 15/10
Phim TQ: Tái chiến minh 
thiên
buổi trưa (11h15) 
(Phát lại vào 7h00 ngày hôm 
sau)
từ 1 - 4/10
Phim TQ: Thâm cung điệp 
ảnh
từ 5- 14/10
 Phim TQ: Tái chiến minh 
thiên
ngày 15/10
Phim TQ: Mất dấu
buổi chiều (14h30)
từ 1- 2/10
Phim HQ: Sức mạnh của sự 
phản bội
từ 3- 15/10
Phim TQ: Yêu con gái của 
kẻ thù

buổi chiều tối (17h00).
từ 1- 15/10
Phim HQ: Nữ hoàng In Soo
buổi chiều tối (18h00)
từ 1 - 4/10
Phim VN: Hợp đồng tình yêu
từ 5- 15/10
Phim VN: Quyến rũ
buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
ngày 1/10
Phim HQ: Sức mạnh của sự 
phản bội 
từ 2 - 15/10
Phim TQ: Yêu con gái của 
kẻ thù 
cuối ngày (23h30)
(Phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
 Phim HQ: Nữ hoàng In Soo   

buổi 0h00
Phim HQ: Son môi hồng
buổi 2h00
Ngày 1 - 2/10: Phim VN: Tỷ 
phú Tưng
Từ 3 - 14/10: Phim VN: 
Ngôi sao thứ 31
buổi 5h00
Phim Mexico: Sắc màu 
đam mê
buổi 7h05 
Từ 1 - 13/10: Phim VN: Khi 
em đã lớn
Từ 14 - 15/10: Phim VN: 
Hoàng hôn dịu dàng
buổi 11h00
Phim HQ: cầu vồng sau 
mưa
buổi 12h00
Phim HQ: chị cả

buổi 14h00 (thứ hai, ba, 

tư, sáu, bảy)

Phim VN: chuyện của Ren

buổi 17h30

Phim TQ: Quốc sắc thiên 

hương

buổi 20h10 (từ thứ hai đến 

thứ sáu)

Phim HQ: Vui vẻ và nồng 

ấm

buổi 21h10

Phim VN: Không thể 

gục ngã

buổi 22h05:

Phim TQ: Bí mật thời gian 

bị vùi lấp

buổi 0h00
Phim HQ: Sống để yêu
buổi 2h00 
Từ 1 - 6/10: Phim VN: Rau 
muống tháng 9
Từ 7 - 15/10: Phim VN: 
Đường Hồ chí Minh trên 
biển
buổi 4h20
Phim TQ: Trái tim người mẹ
buổi 8h10
Phim HQ: Sức mạnh diệu kì
 buổi 10h05
Từ 1 - 3/10: Phim HQ: 
Người tình bí mật
Từ 4 - 15/10: Phim TQ: Bí 
mật thời gian bị vùi lấp
buổi 12h30
Phim HQ: Khát vọng đen tối

buổi 18h00

Phim VN: Ánh sáng thiên 

đường

buổi 21h10

Phim HQ: Lửa hận tình thù

Thứ Bảy: Phim cuối tuần: 

Ngày 7/10: Phim Mỹ: Người 

đưa tin

Ngày 14/10: Phim Mỹ: 

chuyện vừa xảy ra

buổi 21h45

Từ 1 - 13/10: Phim HQ: Tìm 

lại kí ức

Ngày 15/10: Phim 

Philippine: cạn dòng nước 

mắt

buổi sáng (6h45’)       
Ngày 1-15/10 Việt Nam: 
Ngọn cỏ gió đùa       
buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 1-15/10
Phim HQ: Nợ một vòng tay
buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 2-13/10
Phim HQ: Bóng tối hận thù
buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, ba, tư,  
năm, sáu. 
Từ ngày 1-2/10
 Phim VN: Quyến rũ  
Từ ngày 3-15/10
Phim VN: ảo vọng 

buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 1-15/10
Phim HQ: Muôn nẻo tình 
yêu  
buổi tối (20h45’)
  * Thứ hai, ba, tư, năm,  
sáu, bảy 
Từ ngày 2-14/10
Phim HQ: Kế hoạch  
báo thù
* chủ nhật.
 Ngày 1,8,15/10: Phim 
nước ngoài
buổi tối ( 22h45’)
*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  
Từ ngày 2-13/10
Phim TQ: Kiểu tình yêu 
thứ ba
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chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh từ 1 - 15/10/2017

Từ nhỏ cha của Yoo 
Ha Eun đã mất sớm, 

mẹ cô đưa cô đến người 
họ hàng xa để sống. Lớn 
lên cô may mắn kết hôn 
với chàng luật sư dong 
Joon - người bạn từ thuở nhỏ. Yoo Ha Eun ngày càng yêu 
chồng và hạnh phúc với cuộc sống gia đình. Vì từ nhỏ sống 
trong nghèo khó nên dong Joon luôn có khát khao làm 
giàu và thăng tiến bằng mọi giá. Vì thế, anh đã quan hệ bất 
chính với con gái chủ tịch tập đoàn nơi mình làm việc. Khi 
nhận được đơn li hôn từ tay chồng, Ha Eun hoàn toàn sụp 
đổ và muốn lao vào trả thù... Sau này, nhờ làm việc chăm 
chỉ cô đã trở thành đối thủ đáng gờm trên thương trường 
của tình địch cũ. Một cuộc chiến không khoan nhượng lại 
nổ ra và Ha Eun tiếp tục phải một mình đương đầu với tất 
cả khó khăn…

Phim đang phát sóng lúc 11h00 hàng ngày.

 PhiM đặc Sắc trên 

sứC mạnh Của sự phản bội 
(Phim Hàn Quốc -  95 tập)

 PhiM đặc Sắc trên 

Cổ kiếm kỲ đàm 
(Phim Trung Quốc -  50 tập)

Đệ tử của 
Tử dận 

chân nhân là 
Bách Lý Đồ 
Tô trong người 
mang một luồng 
sát khí kì lạ, 
phải nhờ tới 
Phần Tịch kiếm 
để áp chế. Khi 

diệt thổ phỉ tại Phiên Vân trại, Đồ Tô quen Âu dương 
Thiếu cung và Phương Lan Sinh. Thiếu cung đang luyện 
thuốc khởi tử hoàn sinh nên Đồ Tô quyết định đi theo ông 
với hi vọng có thể dùng phương thuốc này để cứu sống mẹ 
mình. Trên đường đi, Đồ Tô quen Phong Tình Tuyết và 
một con hồ ly hóa thân thành người là Tương Linh... Mối 
tình đẹp nhưng nhiều trắc trở giữa Phong Tình Tuyết và 
Đồ Tô cùng sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi đã làm 
nên sức hấp dẫn đặc biệt của bộ phim tiên hiệp này.

Phim đang phát sóng lúc 20h50 hàng ngày.

LịcH PHIM

Tập 21 - 35/38
(Từ ngày 1 - 15/10)

Đường Sơn đại địa chấn 
(Phim Trung Quốc - 38 tập)0h00

Từ TậP ĐếN TậPGIỜ PHÁT 
SóNG

TêN PHIM

Tập 18 - 32/98
(Từ ngày 1 - 15/10)

Tình tay ba 
(Phim Hàn Quốc - 98 tập)3h00

Tập 30 - 44/84
(Từ ngày 1 - 15/10)

Thủy hử 
(Phim Trung Quốc - 84 tập)6h00

Tập 19 - 33/42
(Từ ngày 1 - 15/10)

Ngũ thử đại náo Đông Kinh 
(Phim Trung Quốc - 42 tập)12h00

Tập 6 - 17/17
(Từ ngày 1 - 12/10)

Tập 1 - 3/41
(Từ ngày 13 - 15/10)

Đặc vụ Sun Woo 
(Phim Hàn Quốc - 17 tập)

Mỹ Ly cách cách 
(Phim Trung Quốc - 41 tập)

17h00

Tập 14 - 28/31
(Từ ngày 1 - 15/10)

Hợp đồng tình yêu 
(Phim Việt Nam - 31 tập)9h00

Tập 1 - 14/31
(Từ ngày 1 - 15/10)

Lớp học Một Không Hai 
(Phim Việt Nam -  31 tập)15h15

Tập 4 - 18/50
(Từ ngày 1 - 15/10)

cổ kiếm kỳ đàm 
(Phim Trung Quốc - 50 tập)20h50

Tập 24 - 37/37
(Từ ngày 1 - 14/10)

Tập 1 - 3/41
(Từ ngày 15/10)

cha rơi 
(Phim Việt Nam - 37 tập)

cuộc chiến quý ông 
(Phim Việt Nam - 64 tập)

22h00

LịcH PHIM

Từ TậP ĐếN TậPGIỜ PHÁT 
SóNG

TêN PHIM

Tập 4 - 18/42
(Từ ngày 1 - 15/10)

Nếu tình yêu quay về 
(Phim Đài Loan - 42 tập)8h00

Tập 9 - 23/95
(Từ ngày 1 - 15/10)

Sức mạnh của sự phản bội 
(Phim Hàn Quốc  - 95 tập)11h00

Tập 6 - 20/43
(Từ ngày 1 - 15/10)

Hoa hồng không dành cho em 
(Phim Việt Nam - 43 tập)14h00

Tập 24 - 27/27
(Từ ngày 1 - 4/10)

Tập 1 - 11/12
(Từ ngày 5 - 15/10)

Vương quốc trái tim 
(Phim ấn Độ - 27 tập)

Đội đặc nhiệm chống Mafia 
(Phim Italia Phần 1 - 12 tập)

16h00

Tập 16 - 30/54
(Từ ngày 1 - 15/10)

Vòng tròn số 12 
(Phim Việt Nam - 54 tập)19h00

Tập 18 - 32/44
(Từ ngày 1 - 15/10)

Nàng tiên cáo 
(Phim Trung Quốc - 44 tập)20h00

Tập  87 - 98/98
(Từ ngày 1 - 12/10)

Tập 1 - 3/50
(Từ ngày 13 - 15/10)

Một thời con gái 
(Phim Trung Quốc - 98 tập)

Số phận nghiệt ngã của Sophia 
(Phim Nga - 50 tập)

23h00
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VT
Vnhỏ

to

gạn đụC khơi Trong
Vừa qua, tại hội thảo với chủ đề Dạy 

con từ những điều tốt đẹp trong quá khứ, 
nhà nghiên cứu lịch sử, Tiến sĩ Bùi Trân 
Phượng cho rằng, văn hóa và bản sắc 
Việt với những điều tốt đẹp được hun 
đúc và gìn giữ hàng ngàn năm. Xã hội 
Việt Nam ngày xưa dựa trên căn bản đạo 
đức. Đây là cái gốc để hình thành nhân 
cách tốt của mỗi con người và rộng ra 
là của một xã hội văn minh. Văn hóa 
đa thần, gió cũng là thần, cỏ cây cũng 
là thần… giúp con người có tình yêu 
thương bao la với vạn vật xung quanh. 
cách giáo dục của người Việt xưa có 
mục tiêu dạy con nên người, coi trọng 
đạo đức, lễ giáo, tình nghĩa, chăm chỉ 
lao động, lễ phép,  biết yêu thương đùm 
bọc lẫn nhau. Người Việt chú trọng hi 
sinh lợi ích của bản thân, vì lợi ích gia 
đình, dòng họ, coi trọng thứ bậc và trách 
nhiệm. cha mẹ sống có trách nhiệm với 
con cái và con phải hiếu thuận với bố 
mẹ. Nhờ điều này mà gia đình người Việt 
gắn kết với nhau hơn. Người phương Tây 
khi về già phải vào viện dưỡng lão, trong 
khi người già ở nước ta thường được 

con cái chăm sóc và phụng dưỡng. Qua 
đó, có thể thấy rằng, cách dạy con theo 
truyền thống của người Việt là rất nhân 
văn. Điều mà thế giới hướng đến chính 
là quan niệm hài hòa với tự nhiên thay vì 
quá ham mê chinh phục, là sự duy trì trật 
tự, nền nếp trên cơ sở yêu thương trên 
kính dưới nhường thay vì bạo lực. Hơn 
nữa, những giá trị nhân văn phổ biến 
như đức hi sinh, lòng hiếu thảo, lòng biết 
ơn… là những giá trị chung mà khắp nơi 
trên thế giới đều mong muốn. 

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Bùi Trân 
Phượng, cũng có những quan niệm 
không còn phù hợp với thời đại hiện nay 
nữa, như quan niệm “cha mẹ đặt đâu 
con ngồi đấy”. Xã hội Việt Nam chịu 
ảnh hưởng rất nhiều từ Nho giáo, cha mẹ 
với con cái luôn là tâm thế giữa người 
lớn và người nhỏ. Trong gia đình Việt 
Nam truyền thống, cha mẹ thường có xu 
hướng quyết định cuộc đời con. Từ quyết 
xem con sẽ ăn gì, mặc gì, học trường nào 
cho đến cả việc quyết định con… thích 
gì, nên yêu ai sau này. Tư tưởng “độc 
tài” này là một trong những nguyên nhân 
khiến trẻ trở nên thụ động, mất khả năng 
sáng tạo, tự chủ, cũng không được nói 
lên quan điểm của bản thân mình. Tiến 
sĩ Phượng khuyên các bậc phụ huynh 
nên tỉnh táo và biết “gạn đục khơi trong” 
để tìm ra một phương pháp dạy con phù 
hợp nhất. Bất cứ phương pháp nào cũng 
có ưu điểm và khuyết điểm của nó, thấy 
cái nào có lợi nhất, dễ làm nhất trong 
điều kiện của mình, phù hợp nhất với con 
mình thì lựa chọn. Đừng lựa chọn một 
kiểu nào đó chỉ vì trào lưu xã hội, cũng 

như đừng máy móc cứng nhắc trong khi 
con mình đang phát triển từng ngày.

Làm Cha mẹ ThứC Tỉnh
cũng trong buổi hội thảo, Thạc sĩ 

Lương Ngọc Tiên, chuyên gia trong lĩnh 
vực giáo dục cảm xúc đã đưa ra khái 
niệm “làm cha mẹ thức tỉnh”. Thạc sĩ 
Tiên nhấn mạnh, có con là cơ hội lớn 
nhất để chúng ta thay đổi bản thân. 
chính vì vậy, làm cha mẹ cũng cần phải 
học, cần có chiến lược và mục tiêu cụ 
thể. Không thể giáo dục con cái dựa vào 
cảm xúc nhất thời của bản thân. Để có 
thể thực sự kết nối có hiệu quả với con, 
ta phải sẵn sàng đối mặt và giải quyết các 
vấn đề của bản thân bắt nguồn từ cách 
mà bản thân ta được nuôi dạy. Về phía 
những người làm cha mẹ, khi nuôi dạy 
con theo kiểu truyền thống, cái “tôi” của 
họ càng trở nên lớn mạnh với những ảo 
tưởng về quyền lực. Trẻ con thì lúc nào 
cũng rất ngây thơ và luôn sẵn sàng chịu 
ảnh hưởng của người lớn, vì vậy, chúng 
có xu hướng hầu như không kháng cự 
lại khi cha mẹ áp đặt cái “tôi” của họ 
lên chúng, đây là một bối cảnh khiến cái 
“tôi” của các bậc cha mẹ càng trở nên 
mạnh mẽ hơn. dựa trên niềm tin sai lệch 
này, chúng ta nghiễm nhiên cho mình 
quyền được ép buộc, điều khiển, thậm 
chí trừng phạt con cái. Tất nhiên, chúng 
ta che đậy những điều đó bằng việc cho 
rằng đó là “dạy dỗ” và tạo ra một triết lí 
được gọi là “kỉ luật”. chúng ta tạo ra đủ 
kiểu chiến lược và kĩ thuật dạy trẻ. Rất 
nhiều sách được viết ra để phát triển chủ 
đề này. Nhưng, nếu chúng ta đủ can đảm 
để thừa nhận thì, tất cả các hình thức kỉ 
luật chỉ là một cách để ngụy biện cho 
những cơn thịnh nộ của người lớn. 

Nếu muốn thấu hiểu con, bạn phải 
bỏ đi ảo tưởng rằng bạn khôn ngoan 
hơn con. chỉ khi nào người làm cha mẹ 
chúng ta hiểu rõ bản thân mình thì lúc đó 
ta mới có thể giúp con hiểu rõ được bản 
thân chúng. Vấn đề không nằm ở những 
đứa trẻ mà ở chính cái nhìn của các bậc 
phụ huynh. 

Bảo ANH

dạy con từ những điều tốt đẹp 
TRoNG VĂN HóA VIỆT

ngày nay, người ta thường nói 
nhiều đến các Phương PháP 

dạy con theo kiểu nhật, kiểu 
anh, kiểu Mỹ, theo cách của 

người do thái… Mà ít ai nhắc 
đến việc giáo dục trẻ theo 
văn hóa truyền thống việt 
naM. không biết có Phải vì 

“bụt chùa nhà không thiêng” 
hay những đạo lí truyền 

thống đó đã trở nên lỗi thời?

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng và  
Lương Ngọc Tiên tại hội thảo

Nguồn ảnh: Angrykid.com

http://angrykid.com/
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chỉ qua vài số phát sóng Bố ơi, 
mình đi đâu thế? mùa 4, Tiến 
Lộc đã có thêm một biệt danh 
mới do các ông bố còn lại ưu 

ái dành tặng anh: út Lộc. ít tuổi nhất 
trong bốn ông bố, lại có cô con gái có 
phần nhõng nhẽo, lanh lẹ, nhưng Tiến 
Lộc phần nào lại khá bình tĩnh và thoải 
mái khi cùng con trải qua những thử 
thách của chương trình. Bé Minh Khánh 
vốn nổi tiếng trong chương trình Biệt tài 
tí hon với nhiều màn hóa thân thú vị. 
Nam diễn viên nửa đùa nửa thật cho 
rằng, chính anh được “hưởng lợi” từ con 
gái khi được mời tham gia Bố ơi, mình 
đi đâu thế? mùa 4. Vốn là người cẩn 
trọng, Tiến Lộc không muốn con gái dấn 
thân quá sớm vào việc đào tạo ngôi sao 
hay trở thành nhân vật nổi tiếng. Anh 

chia sẻ: “Điều bất ngờ nhất là khi mẹ 
của Khánh gửi ảnh cho tôi và bảo rằng 
con đã qua vòng loại cuộc thi Biệt tài tí 
hon. Thực sự tôi không hề biết gì vì lúc 
đó đang đi quay phim”. cô con gái từ bé 
vốn tính nhút nhát, đi đâu cũng bám bố 
mẹ, sợ đám đông. Nhưng thấy con vui 
vẻ, háo hức trong cuộc vui, anh cũng vui 
lây. Ban đầu anh đồng ý cho con tham 
gia cuộc chơi chỉ vì mong muốn con sẽ 
mạnh dạn hơn. “Không ai nghĩ khi lên 
sân khấu, con lại thể hiện được nhiều 
điều thú vị như thế. Tôi rất hạnh phúc và 
tự hào”- ông bố hồ hởi nhớ lại. 

Không phải tự nhiên Minh Khánh 
có được những màn biểu diễn hóa thân 
thú vị và đầy thuyết phục như thế. Bình 
thường Tiến Lộc luôn lấy “sở trường” 
diễn xuất để chơi đùa với con, anh chịu 

khó trò chuyện, chơi 
trò đóng vai, liên tục 
thay đổi sắc thái biểu 
cảm trên khuôn mặt 
cùng con. có lẽ vì thế 
Minh Khánh sớm cảm 
nhận được dòng chảy 

nghệ thuật trong diễn xuất. Sau chương 
trình, cũng có lời ra tiếng vào về việc 
gia đình anh đưa bé vào lò luyện, lò thi 
truyền hình quá sớm, rằng tài năng nhí sẽ 
đi về đâu? Tiến Lộc khá bình tĩnh trước 
những luồng dư luận đó: “Sau cuộc thi, 
cháu cũng có nhiều thay đổi, tự tin hơn 
và thể hiện chút năng khiếu với nghệ 
thuật. Tôi muốn con hiểu và luôn ở bên 
để giúp con giữ được bản chất của mình. 
Tôi không muốn con trở thành một ngôi 
sao quá sớm”.

Những chặng đường trải nghiệm đầu 
tiên trong Bố ơi, mình đi đâu thế? đã 
giúp hai bố con bước đầu thêm sự gần 
gũi, hiểu nhau hơn. Điều anh lo lắng nhất 
khi nhận lời mời của chương trình là 
Minh Khánh hay ốm, bị viêm amidan, dễ 
sốt cao, thỉnh thoảng còn chảy máu cam 
về đêm. Xưa nay, việc này luôn có mẹ 
bé lo lắng, giờ một mình anh chăm sóc, 
lo liệu không biết có ổn không. Đặc biệt, 
một mắt của Minh Khánh bị yếu, cháu 
phải đi tập mắt thường xuyên. Tuy nhiên, 
sau những hành trình trải nghiệm đầu 
tiên, mọi việc khá suôn sẻ. 

Tiến Lộc
vì con gái nhỏ,  
cha sẽ làm  
tất cả

thời điểM này, trò chuyện với diễn viên tiến lộc, hỏi 
xuôi hỏi ngược thế nào rồi anh cũng xoay câu chuyện 
về với cô con gái nhỏ Minh khánh. anh vừa háo hức, 
vừa rất tự tin, có lúc Pha lẫn chút thiên vị đặc biệt 
khi kể đến con gái có năng khiếu diễn xuất, vẻ ngoài 
xinh xắn và Sự Mạnh Mẽ đáng yêu. 

VT
Vtán

Gẫu
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Vợ chồng Tiến Lộc đã li hôn được 
một thời gian, tuy vậy, điều may mắn 
là cô con gái nhỏ vẫn nhận được đầy đủ 
sự chăm sóc chu đáo và hết lòng của cả 
bố và mẹ. con gái Minh Khánh sống 
với mẹ, nhưng cháu vẫn thường xuyên 
gặp bố, được bố đưa đón đi chơi, đi học. 
Khi Tiến Lộc và con gái tham gia Bố ơi, 
mình đi đâu thế?, rất nhiều người hâm 
mộ bày tỏ sự ái ngại, lo lắng vì cuộc 
chia tay của vợ chồng anh ảnh hưởng 
lớn đến bé. Anh chỉ đáp lời: “Hạnh phúc 
không hẳn là cố gắng hàn gắn lại chiếc 
cốc đã vỡ. Hạnh phúc đơn giản là tất 
cả tình yêu thương của bố mẹ dành cho 
con mình”. Ngay việc tham gia hành 
trình trải nghiệm với Bố ơi, mình đi đâu 
thế? cũng là sự gợi ý, đồng tình của hai 
mẹ con bé Minh Khánh.  Tiến Lộc chia 
sẻ: “cô ấy còn thích con tham gia nghệ 
thuật hơn cả tôi. cô ấy có hướng đi rõ 
ràng cho con, khuyến khích, động viên, 
cổ vũ con bộc lộ năng khiếu và cũng là 
người chăm chỉ, cẩn trọng thực hiện điều 
đó cùng con”. dù ban đầu họ có đôi chút 
khác biệt trong quan điểm phát triển khả 
năng nghệ thuật của con nhưng cả hai 
đều tìm được sự đồng thuận làm sao con 
có cuộc sống tốt nhất, có thêm nhiều trải 
nghiệm quý. ông bố út Lộc tự tin: “Tôi 
là người gần gũi và hiểu con. Ngay từ bé 
tôi đã chơi với con như hai người bạn. Tôi 
luôn sắp xếp dành thời gian để gần  gũi 
với con, tránh tình trạng vì bận bịu mà bỏ 
bê, cho con điện thoại, ipad. Bây giờ, tôi 
tự tin có thể một mình chăm sóc con”.

Là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội 
hơn 5 năm nay nhưng có một khoảng 

Tiến Lộc và con gái trong CT Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4

thời gian, Tiến 
Lộc quyết định 
chuyển vào 
Thành phố Hồ chí Minh để phát triển sự 
nghiệp. Sân khấu vắng khán giả, phim 
truyền hình gặp khó khăn giữa cơn bão 
của game show, truyền hình thực tế…, 
anh bất đắc dĩ chọn ra đi với hi vọng 
“miền đất hứa” sẽ mang đến những cơ 
hội mới trong công việc. Đó cũng là giai 
đoạn cuộc sống hôn nhân của Tiến Lộc 
xảy ra rạn vỡ. có 
thể thấy, những xáo 
trộn đó đã kéo theo 
sự chững lại của sự 
nghiệp diễn xuất của 
anh. dĩ nhiên, Lộc 
vẫn đóng phim, vẫn 
xuất hiện nhưng mức 
độ thành công không 
bằng so với chính 
anh trước đó. Khoảng 
một năm sau đó, hoạt 
động sân khấu, phim 
ảnh của Hà Nội bắt 
đầu có khởi sắc. “Tôi 
thấy rõ ràng, việc 
PR cho bộ phim tốt 
hơn rất nhiều, người 
diễn viên cũng được 
tạo dựng hình ảnh 
tốt hơn, kích thích trí  
tò mò của khán giả 
muốn xem bộ phim. 
Tôi quyết định trở về 
Hà Nội cũng nhanh 
và đơn giản lắm. Tất 
nhiên, còn vì tôi thực 
sự rất muốn gần con, 

gần gia đình hơn”- Tiến Lộc chia 
sẻ. 

Nhiều người ấn định Tiến 
Lộc phải đóng vai công an, vai 
hiền lành tử tế mới đúng “chất”, 
nhưng anh lại mong điều khác. 

Anh cho rằng, ẩn sâu 
trong mỗi diễn viên luôn 
có những khả năng khác 
chứ không đơn giản chỉ 
là vẻ bề ngoài hiền lành 
hay dữ tướng, hài hước 
hay bi ai. Bởi anh hiểu 
rằng “Nghề này cần cả 
cái duyên, cái may mắn 
nữa”. Ngoài tình yêu 
công việc diễn xuất, mọi 
nỗ lực của anh lúc này 
còn vì cô con gái nhỏ 

Minh Khánh. có lẽ, thời điểm này, anh 
đã tìm thấy sự yên ổn, những mong muốn 
trong nghề nghiệp và cuộc sống riêng đã 
có câu trả lời.  Vì thế, những người yêu 
mến anh có thể hi vọng Tiến Lộc sẽ có 
thêm những vai diễn mới hay hơn, hấp 
dẫn hơn trong thời gian tới. 

NGUYêN KHôI 
Ảnh: VFc cUNG cấP
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với tâM thế háo hức kháM Phá 
“toP” ba hồ nước nhân tạo lớn 
nhất việt naM, nơi có nhà Máy 

thủy điện đầu tiên của Miền 
bắc, chúng tôi đã có Một trải 

nghiệM nhiều cảM xúc khi chọn 
thác bà là điểM đến trong Một 

dịP nghỉ lễ.

Nằm trên địa phận hai huyện 
Yên Bình và Lục Yên của tỉnh 
Yên Bái, hồ Thác Bà được 
hình thành khi đắp đập ngăn 

dòng sông chảy để xây dựng Nhà máy 
thủy điện Thác Bà đầu tiên của miền 
Bắc, hoàn tất vào năm 1970. Đến năm 
1996, hồ Thác Bà đã được công nhận là 
di tích lịch sử danh thắng cấp Quốc gia. 
Đây là một trong ba hồ nước nhân tạo 
lớn nhất Việt Nam, bao phủ hơn 1.300 
hòn đảo lớn nhỏ. diện tích vùng hồ trải 
rộng 23.400ha, diện tích mặt nước đạt 
19.050ha, kéo dài khoảng 80km, mực 
nước dao động từ 46m - 58m, chứa được 
3 - 4 tỉ mét khối nước. Ngoài dòng sông 
chảy là nơi cung cấp nước chủ yếu, hồ 
Thác Bà còn có các sông lớn như ngòi 
Hành, ngòi cát... đổ về, bồi lắng phù sa 
quanh năm, tạo điều kiện cho hệ động - 
thực vật phát triển phong phú. 

Được nghe kể từ một đạo diễn phim 
tài liệu, tôi rất tò mò về những bí mật 
dưới lòng hồ Thác Bà. Rằng anh đã từng 
lặn xuống lòng hồ để khám phá quần thể 

làng bản được chôn sâu dưới hàng tỉ mét 
khối nước. Bởi khi chưa xây thủy điện 
thì lòng hồ chính là nơi sinh sống, là nhà 
cửa, ruộng vườn canh tác của nhiều bà 
con các dân tộc ở Yên Bái. Nhường lại 
mảnh đất quê cha đất tổ cho công trình 
xây đập thủy điện, người dân di cư đến 
nơi ở mới để lại toàn bộ nhà cửa, làng 
bản của mình ngập sâu dưới lòng hồ. Vào 
mùa cạn, những ngày trời trong xanh, 
nước trong, ngồi trên thuyền vãn cảnh hồ 
có thể nhìn thấy những nóc nhà nằm sâu 
dưới hồ. Thậm chí, đáy thuyền còn chạm 
vào nóc ngôi nhà thờ cổ… Một dự án 
làm phim tài liệu đã manh nha nhưng vì 
nước hồ không đủ độ trong để có thể ghi 
hình một cách rõ nét những bí mật của hồ 
Thác Bà nên rất tiếc phim đã không thể 
ra mắt khán giả.

 Được ví như vịnh Hạ Long trên cạn, 
đến tham quan hồ Thác Bà, bạn sẽ có dịp 
đi thuyền dạo quanh mặt hồ yên ả, cảm 
nhận bầu không khí mát lành từ làn nước 

trong xanh dịu gió, ngắm nhìn những vạt 
rừng xanh mượt trên những hòn đảo trập 
trùng, nhấp nhô dưới mây trời vời vợi, 
đảo nọ nối tiếp đảo kia tưởng chừng như 
bất tận. Quan sát cuộc sống bình dị của 
cư dân trên lòng hồ Thác Bà với hình 
ảnh những chiếc thuyền câu rẽ sóng làm 
lay động mặt nước tĩnh lặng, cảnh ông 
thuyền chài nhẹ nhàng thả vó trên sóng 
nước lúc chiều buông, hay nếp nhà nhỏ 
nép mình vào vách núi, du khách như 
được trở về với miền thôn quê thảo dã. 
Thuyền còn đưa du khách đến với những 
địa danh lịch sử bên hồ Thác Bà như: 
đền Thác Bà tánh linh, đền Thác ông, 
chùa São... hay khám phá vẻ hùng vĩ của 
dãy núi cao Biền. Lên núi, bạn sẽ được 
thả bộ qua thảm rừng tự nhiên và chiêm 
ngưỡng các hang động kì ảo như động 
Xuân Long với tượng đá muôn hình kì 
thú. Đặc biệt là động Thủy Tiên lung linh 
nhũ đá, gắn với truyền thuyết dân gian 
nơi chín nàng tiên xinh đẹp xuống vui 
chơi chốn trần gian.

KHáM PHá Hồ THác bà

VT
VDu

lịCh



87

Người hướng dẫn viên già hàng ngày 
đón tiếp nhiều đoàn khách. ông nhiệt 
tình cầm đèn chiếu vào từng trụ đá, 
hướng dẫn du khách tưởng tượng về các 
hình thù nhũ đá trong động. câu chuyện 
truyền thuyết được kể trên nhũ đá thật 
hấp dẫn, rằng hoàng tử Trọng Hải, con 
trai vua Thủy Tề trong một lần dạo chơi 
trên dòng sông chảy thấy một ngọn núi 
cao mát lạnh, như có một sức hút kì lạ, 

hoàng tử lên núi ngắm cảnh. Tại đây, 
chàng đã gặp công chúa Thủy Tiên, một 
trong chín nàng công chúa xinh đẹp của 
Ngọc Hoàng - vì mê say với cảnh sắc của 
vùng Thác Bà sông chảy mà thường trốn 
vua cha xuống trần gian ngắm cảnh. Sau 
nhiều lần hẹn hò, tình yêu của họ bắt đầu 
nảy nở, không thể rời xa nhau. Vua Thủy 
Tề và Ngọc Hoàng đã làm nên hang động 
ngay tại đây để hoàng tử Trọng Hải và 
công chúa Thủy Tiên chung sống. Vì vậy 
mà tất cả những cảnh quan trong hang 
động đều gắn liền với câu chuyện tình 
của hoàng tử Trọng Hải và công chúa 
Thủy Tiên. Và cũng chính vì lẽ đó mà 
hang động này có tên là Thủy Tiên Sơn 
Động. 

Leo tiếp đến cửa động cao, bạn sẽ 
được ngắm nhìn dòng sông chảy như dải 
lụa mềm uốn lượn theo triền núi, cạnh 
những bản làng trù mật với ruộng nương 
tươi tốt, thấp thoáng nếp nhà sàn mộc 
mạc. Hồ Thác Bà cũng lôi cuốn du khách 
bởi bản sắc văn hóa đậm đà của cộng 
đồng người Tày, Nùng, Mông, dao, Phù 
Lá, cao Lan... sinh sống ven hồ. Hàng 

năm, họ cùng nhau tổ chức những lễ hội 
đặc sắc như: lễ mừng cơm mới khi tiết 
trời sang thu, lễ cấp sắc đặc trưng vùng 
Tây Bắc, lễ Tết nhảy với các điệu múa 
dân gian truyền thống... Đến thăm bản 
làng sẽ là dịp để bạn hòa cùng cuộc sống 
của người dân bản địa và thưởng thức 
những món ngon được chế biến từ các 
loài thủy sản đặc trưng xứ này như các: 
cá lăng, cá quả, cá trạch, cá bò... cùng 
cơm lam, nộm hoa chuối rừng, nộm tôm, 
thịt gà nấu măng chua... với hương vị 
rất riêng. Theo văn hoá của người dao, 
mọi người ngồi ăn quây quần thành vòng 
tròn trên nền nhà, các món ăn được bày 
ở giữa.

Tham quan hồ Thác Bà, du khách 
không thể không ghé thăm công trình 
đập thủy điện cao hàng trăm mét sừng 

sững vươn từ dãy núi chàng Rễ sang tận 
chân núi cao Biền, là niềm tự hào của 
người dân Yên Bái. Đây là đứa con đầu 
lòng của ngành thuỷ điện Việt Nam, nhà 
máy thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở 
miền Bắc nước ta trong thời kì quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội với sự giúp đỡ xây 
dựng của nhà nước Liên Xô cũ.  Tại đây 
cũng có hướng dẫn viên rất tận tình đưa 
du khách đi thăm các tổ máy nằm dưới 
lòng đất. Ngay phía trên đập là ngôi đền 
Thác Bà hay còn gọi Mẫu Thác Bà dựa 
vào lưng núi Hoàng Thi. Đứng từ sân 
đền, du khách có thể phóng tầm nhìn bao 
quát đập thủy điện và cả một vùng trời 
nước mênh mông với thiên nhiên hùng 
vĩ của vùng đất giao thoa giữa miền Tây 
Bắc và Trung du Bắc bộ… 

Khám phá hồ Thác Bà, du khách còn 
có những trải nghiệm lí thú, tham gia vào 
những trò chơi nước thú vị và mới lạ ở 
miền non nước này như: đi xe máy nước, 
lướt ván bằng canô kéo, canô kéo diều 
bay, canô kéo chuối, bập bênh nước, nghỉ 
chân trên ngôi nhà sàn, hướng ra mặt hồ 
Thác Bà, đón những cơn gió trong lành, 
ngắm nhìn đảo cây in bóng nước hồ 
Thác, những chiếc thuyền nan êm ả mái 
chèo chở đầy sản vật… Bạn cũng có thể 
thuê xe đạp để tham gia một tour khám 
phá nhỏ ven hồ và len lỏi vào từng con 
đường đất trong bản làng. Với những 
điểm du lịch cộng đồng thế này, ở cùng 
nhà dân là dịch vụ lưu trú được ưu tiên 
hơn cả. còn gì tuyệt vời hơn việc được 
trải nghiệm cảm giác ở nhà của người 
dân tộc bản địa. 

Bài và ảnh: MAI cHI
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Vthời
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Khi nhắc đến những thiết 
kế lấy cảm hứng từ hội 
hoạ, đầu tiên phải kể 

đến phong cách Baroque thời 
đại Phục hưng với những chi tiết 
thêu thùa cầu kì, ánh kim hào 
nhoáng. Tochie - thương hiệu 
thời trang được sáng lập bởi nhà 
thiết kế thời trang Nhật Nguyễn 
đã biến cảm hứng từ những bức 
tranh xa xưa thành cuộc dạo chơi 
thời trang, là những mẫu đầm, áo 
độ dài ngắn khác nhau hay những 
chiếc váy được thiết kế xoè rộng 
với chất liệu lụa bóng đặc trưng 
như một lớp sơn dầu nhiều nếp 
gấp nhưng vẫn giữ được nét bay 

nguồn cảm hứng 
bất tận từ 
phong cách Baroque

ANH THư
(Xem tiếp trang  90)

 thời trang luôn có Mối tương 
quan cùng nghệ thuật, trong đó 
có hội hoạ. những chất liệu, Màu 
Sắc trong hội hoạ luôn là nguồn 
cảM hứng bất tận cho các nhà 
thiết kế thời trang. 
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Vthời

tranG Baroquenguồn cảm hứng 
bất tận từ phong cách

(Tiếp theo trang  88)

bổng lãng mạn. Một đặc điểm dễ nhận 
thấy là thiết kế cho dạ tiệc hay thường 
ngày thì đều nhấn mạnh vào chi tiết làm 
tôn lên các đường cong và bộc lộ sự  
nữ tính. 

Đó là lí do tại sao phong cách thời 
trang Baroque lại được ưa chuộng và 
ảnh hưởng sâu sắc đến xu hướng thời 
trang hiện nay.

ANH THư 
Thiết kế: TocHIE 

Photographer: LE HUY 
Model: PHUoNG THAo 

Trang điểm: PSI
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