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(T7)
-Cùng VTV7 bay lên nhé ước mơ!

Trong số này

(T12)
-VTV3 tiếp tục sản xuất game show 
Đừng để tiền rơi

(T18)
-Khám phá xứ kim chi

(T30)
-Tiêu Châu Như Quỳnh:
Sức sống ngày trở lại 

(T34)
-Hotgirl ngày bùng nổ

(T42)
-Truyền hình và cuộc đua
vào Nhà Trắng

(T46)
-Ca sĩ Đinh Hương: 
Chọn lối đi riêng 

(T50)
-Thần tượng Bolero
sẽ mang màu sắc tươi vui

(T66)
-Giải mã sức hấp dẫn của
Siêu nhân trở lại

(T58)
-Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương:
Công tâm để giữ sự công bằng

3824
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88 Hoa cỏ mùa xuân

86 Xuống phố cùng
váy len dáng rộng

(T54)
-Ngân Hà: Hạnh phúc khi 
được làm công việc yêu thích

(T82)
-Quỳnh Chi: Hướng tới 
những điều tốt đẹp ở tương lai

(T22)
-Hari Won: Âm nhạc 
là đích đến cuối cùng

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: 
Thu Trang - Minh Ánh
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 Trung Nghĩa và Mai Ngọc
photo: Hải Hưng

(T44)
-Đường về nhà: Lời cảnh tỉnh 
về nạn buôn bán phụ nữ

mailto:tapchith@vtv.vn
mailto:thukytoasoanvtv@gmail.com
mailto:tapchith-qc@vtv.vn
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ĐếN VỚi
TrƯỜng hỌC

Từ ngày 1/1/2016, khán giả cả nước có cơ hội đến với mộT kênh Truyền hình hoàn 
Toàn Tươi mới - vTv7, kênh Truyền hình giáo dục quốc gia. mộT Trong nhiều khung 
giờ rấT đáng chú ý Trên sóng của vTv7 là Trường học VTV7. đây sẽ là những chương 
Trình đặc biệT để kiến Thức Trong nhà Trường  đến với khán giả mộT cách  

sinh động và nhiều cảm hứng.  

Minh Kiên & các em học sinh trong chương trình Học lịch sử thật tuyệt

VT
VĐiểM 

NHấN
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mỗi ngày đi hỌC là mộT 
ngày vui

Đây là mục tiêu hàng đầu, từ những 
chương trình đầu tiên của kênh Truyền 
hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Nhà báo 
Nhật Hoa - Giám đốc Trung tâm Sản 
xuất các Chương trình Giáo dục chia sẻ: 
“Các chương trình do VTV7 sản xuất sẽ 
khác hoàn toàn so với những chương 
trình giáo dục vốn nặng về lí thuyết. 
Điểm khác biệt là yếu tố truyền cảm 
hứng chứ không chỉ đơn thuần truyền 
thụ kiến thức. Chúng tôi cho rằng, một 

(Xem tiếp trang 6 )
TrầN QuỳNH - ViệT NGa

chương trình truyền hình giáo dục sẽ 
thành công khi khán giả xem xong, 
ngoài việc tiếp nhận được những kiến 
thức cần thiết, họ còn thấy yêu Lịch sử, 
Toán học, Văn học, Vật lí... và muốn tự 
nghiên cứu tìm hiểu thêm. Đó là lí do 
chúng tôi mong muốn và kì vọng VTV7 
sẽ là một trường học thật tươi mới và 
nhiều cảm hứng”. Ở ngôi trường này, 
các kiến thức sẽ được chuyển tải bằng 
nhiều hình thức, thủ pháp khác nhau để 
phù hợp nhất với nhiều nhóm đối tượng 
ở các cấp học. Như nhóm mầm non có 

Lớp học Cầu vồng đem đến một không 
gian tràn ngập âm nhạc, sắc màu, tiếng 
cười trẻ thơ để từ đó các kiến thức và kĩ 
năng như: âm nhạc, nhảy múa, hội họa, 
vận động, thơ ca… được chuyển tải đến 
các em một cách sinh động và hấp dẫn 
nhất. Tương tự như vậy, với các bậc học 
khác, các nhà sản xuất của VTV7 cũng 
đưa ra những cách tiếp cận mới mẻ và 
thu hút nhất để mỗi đối tượng phải thật 
yêu thích chương trình, từ đó sẽ tiếp 
nhận được kiến thức cần thiết trong  
nhà trường. 

Một trong những yếu tố then chốt 
của quy trình sản xuất các sản phẩm 
trong khung Trường học VTV7 là phần 
tham gia sâu của đội ngũ cố vấn. Với sự 
tham vấn của các chuyên gia từ các vụ 
chức năng thuộc Bộ Gd - ĐT và các 
nhà sư phạm tâm huyết, hàm lượng kiến 
thức trong các chương trình đều đảm 
bảo chuẩn theo đúng giáo trình học và 
định hướng giáo dục mà Bộ đang ban 
hành. Đây cũng là một trong những mục 
tiêu quan trọng mà đội ngũ VTV7 
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hướng tới: truyền tải đúng kiến thức  
với hình thức thể hiện hấp dẫn. 

kì vỌng nền giáo dụC 7+1 

Học thuyết thông minh đa chiều của 
Howard Garner đã đưa ra 7+1 loại hình 
trí thông minh của con người bao gồm: 
ngôn ngữ, logic, không gian, âm nhạc, 
vận động, tương tác, tự nhiên và nhận 
thức bản thân. Việc giáo dục các loại 
hình trí thông minh này ngay từ độ tuổi 
mầm non đến khi trưởng thành là một 
trong những mục tiêu hết sức quan 
trọng khi xây dựng kênh. do đó, có thể 
dễ dàng nhận ra các chương trình của 
VTV7 hướng tới mục tiêu giáo dục trọn 
đời, sẽ có rất nhiều kĩ năng tổng hợp 
được đem đến qua mỗi chương trình lên 
sóng. Có thể kể đến việc giáo dục thói 
quen tốt cho trẻ em bằng âm nhạc được 
chuyển tải thông qua hai bài hát buổi 
sáng và buổi tối. Với những bài hát này, 
vào buổi sáng, các em sẽ được nhắc nhở 
một cách thật sinh động bằng âm nhạc 
về những thói quen tốt như: đánh răng, 

rửa mặt đúng cách, tập thể dục để khoẻ 
khoắn hơn và ăn sáng cùng với gia 
đình, chải đầu, mặc quần áo thật sạch sẽ 
và gọn gàng để hân hoan đến trường. 

Tương tự như vậy, bài hát buổi tối 
cũng hàng ngày nhắc những thói quen 
tốt trước khi đi ngủ dành cho bé, tạo 
nên những thói quen tốt, lành mạnh và 
chỉn chu cho thế hệ mầm non tương lai. 
Ngoài ra, trong tương lai, VTV7 sẽ phát 
triển các chương trình cuối tuần thành 
các ngày giáo dục chuyên biệt như: thứ 
Bảy dành cho Giáo dục nghệ thuật, thứ 
Bảy dành cho Giáo dục vận động và thể 
thao với hi vọng sẽ góp phần giáo dục 
và phát triển toàn diện cho học sinh Việt 
Nam để không thua kém bạn bè quốc tế. 
Sẽ có những chương trình dạy về nhạc 
lí, thể thao và nhiều loại hình khác trên 
sóng VTV7 để phát triển toàn diện cho 
các em. Ngoài ra, đối tượng người lớn 
cũng được trang bị kĩ năng và kiến thức 
cần thiết để hoà vào không khí của cả 
“một xã hội học tập”. Chương trình 
Cuốn sách của tôi giới thiệu nhiều cuốn 

MC Hồng Minh & khách mời Mạnh Tùng
trong chương trình Cuốn sách của tôi 7 anh chị của Lớp học cầu vồng

VT
VĐiểM 

NHấN
sách hay, có giá trị để truyền cảm hứng 
đọc sách cho khán giả, Học cùng con 
tạo nên một diễn đàn để phụ huynh học 
tập cùng con em mình, Làm cha mẹ dạy 
kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất để 
chuẩn bị cho những năm tháng đầu tiên 
làm cha mẹ. Như vậy, không chỉ các em 
mà chính các vị phụ huynh cũng được 
hoà vào không khí học tập từ khắp mọi 
nơi với các chương trình của VTV7. 

Cơ hội giáo dụC dành Cho 
TấT Cả mỌi ngƯỜi 

Với mục tiêu “Vì một xã hội học 
tập”, Kênh truyền hình Giáo dục Quốc 
gia VTV7 sẽ tạo ra cơ hội học tập mở 
dành cho tất cả mọi người. Cùng 5 đối 
tượng khán giả là: trẻ em mầm non, học 
sinh các cấp học tiểu học và phổ thông, 
người lớn, nhà làm giáo dục, đối tượng 
thiểu số đồng bào vùng sâu vùng xa 
kém may mắn, VTV7 kì vọng sẽ tạo ra 
sự lan toả với tinh thần học tập bình 
đẳng cho tất cả mọi người. Những 
chương trình như Đường đến trường 
phản ánh và khắc hoạ về con đường đi 
học của học sinh từ khắp mọi miền đất 
nước. dù đường đi khó khăn, vất vả, 
hiểm trở, trẻ em Việt Nam đi học vẫn 
hiện lên thật rạng ngời và lạc quan 
trong những câu chuyện đến trường. 
Ngoài ra, với mục tiêu đồng hành cùng 
đổi mới giáo dục, trong tương lai, 
VTV7 hi vọng sẽ tạo ra những Giờ học 
VTV7 trên toàn quốc để dù là miền núi 
hay miền xuôi, thành thị hay nông thôn, 
đất liền hay hải đảo đều có thể cùng học 
với VTV7. Với những gì đã chuẩn bị, 
VTV7 hi vọng rằng, nhiều đối tượng 
khán giả khắp nơi sẽ có cơ hội học tập 
và được truyền cảm hứng học tập mỗi 
ngày; để một ngôi trường VTV7 sẽ thật 
thân quen, thiết thực và hữu ích hiện 
diện trong mỗi gia đình. 

TrầN QuỳNH - ViệT NGa

VTV7 và các chương trình của 
mình sẽ không làm thay nhiệm vụ 
của nhà trường mà chỉ góp phần 
giúp cảm hứng học tập đến với 
các em học sinh từ chính các môn 
học để mỗi ngày đến với Trường 
học vTv7 là một ngày vui. 

ĐếN VỚi...
(Tiếp theo trang 5 )
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Ngày 8/1/2016, lễ ra mắt 
kênh Truyền hình Giáo dục 
Quốc gia VTV7 chính thức 
được tổ chức tại trường 

quay S15 - Đài THVN. Chương trình 
có sự tham dự của các khách mời 
quốc tế đến từ các đài truyền hình nổi 
tiếng mà VTV7 hợp tác cùng như 
NHK, EBS…, các tổ chức phi chính 
phủ về giáo dục, văn hoá, các cơ quan 
ngoại giao… Lễ bấm nút hoà sóng 
chính thức của VTV7 vào mạng lưới 
truyền hình Quốc gia cũng đánh dấu 
việc kênh VTV7 sẽ đồng hành cùng 
đổi mới giáo dục, phản ánh những vấn 
đề giáo dục từ nhà trường đến gia 
đình và xã hội. 

Tiếp nối phần lễ là chương trình 
biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Bay 
lên nhé ước mơ. Sân khấu của chương 
trình được biến thành một cuốn sách 
mà ở đó mỗi trang sách sẽ mở ra một 

thế giới mới với rộn rã sắc màu, âm 
nhạc, những điều bí ẩn chờ khám phá. 
Cậu bé bong bóng, nhân vật đại diện 
(mascot) của kênh VTV7 dẫn dắt 
khán giả qua chuyến hành trình thú vị 
của mình để cùng tìm hiểu về các 
chương trình, thông điệp hấp dẫn sẽ 
có trên sóng truyền hình. Một trong 
những điểm nhấn của chương trình 
nghệ thuật này chính là âm nhạc. 
Giám đốc Âm nhạc Lưu Hà an đã 
đưa rất nhiều chất liệu âm nhạc vào 
chương trình. Một lớp học lịch sử sinh 
động và rộn ràng cùng hip hop, một 
hành trình từ khinh khí cầu để khám 
phá vẻ đẹp Việt Nam từ trên cao, một  
lớp học Cầu vồng với 7 anh chị vui vẻ 
cùng hát vang với các em nhỏ mầm 
non… tất cả đều ngân vang lên giai 
điệu của niềm lạc quan và những tươi 
vui cùng học tập. Đặc biệt, lần đầu 
tiên hai bài hát Reo vang bình minh và 

Như hòn bi xanh được hoà trong một 
bản mash-up với acapella và beat box 
hứa hẹn sẽ mang đến một ca khúc rất 
lạ và cuốn hút. 

Bên cạnh nhân vật Cậu bé bong 
bóng, MC Hạnh phúc cũng được lựa 
chọn để dẫn dắt chương trình. Đây là 
lần đầu tiên Hạnh phúc hát trực tiếp 
trên sân khấu một ca khúc quen thuộc 
cùng với tất cả các bạn nhỏ trong 
phim trường. Chương trình nghệ thuật 
Bay lên nhé ước mơ không cầu kì, 
không có ca sĩ nổi tiếng, tất cả những 
gì mà nhóm thực hiện mong muốn 
chuyển tải là không khí rộn ràng của 
một “xã hội học tập” với tinh thần lạc 
quan, yêu đời và luôn ngập tràn cảm 
hứng. Chương trình được truyền hình 
trực tiếp lúc 20h10 trên sóng VTV1 
và VTV7. 

HuỳNH CườNG

CÙNG VTV7  
BAY LÊN NHÉ ƯỚC MƠ 

VT
VĐiểM 

NHấN
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VT
VĐiểM 

NHấN

Trong không khí TấT bậT và hối hả của những ngày cuối năm, khi các êkíp đều 
bận rộn với những chương Trình TếT, pv TcTh đã bắT gặp mc Trung nghĩa và mai 
ngọc “hẹn hò” Tại… Trường quay. lập Tức đã có mộT cuộc phỏng vấn nhanh để 
Tìm hiểu lí do của “chuyện hẹn hò” bí mậT này.

MC Trung Nghĩa & Mai Ngọc

Ê kíp ghi hình dẫn kết nối tại trường quay

Trung nghĩa & 
mai ngỌC

“chat” với

 pv: Xin chào Trung Nghĩa và Mai Ngọc, 
trông hai bạn có vẻ như đang “hẹn hò”…?
Trung nghĩa: Thì đúng là như vậy mà, 
chúng tôi đang “hẹn hò” để chờ xem những 
chương trình mới của kênh Giáo dục quốc 
gia VTV7.

 Có vẻ hơi khó hiểu… hai bạn có thể giải 
thích rõ hơn một chút?
mai ngọc: Thật ra, Mai Ngọc và Trung 
Nghĩa được lựa chọn là gương mặt đại diện 
của kênh VTV7 để dẫn móc nối và đồng 
hành cùng các bạn khán giả truyền hình cho 
kênh VTV7 chính thức ra mắt khán giả từ 
ngày 1/1/2016. 



9

kênh truyền hình giáo dục quốc gia vTv7 sẽ dành tặng 5 món quà năm 
mới rất đáng yêu cho bạn đọc TcTh. bạn hãy trả lời câu hỏi sau và gửi về 
email: vtv7@vtv.vn. 5 khán giả trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được 
những món quà từ vTv7: 01 cuốn lịch để bàn vTv7, 01 usb vTv7, 01 
tấm thiếp năm mới vTv7 trong một chiếc túi vTv7 thật xinh xắn.

      
câu hỏi: Tên gọi của khung sóng dành cho các chương trình giáo dục trong 

nhà trường của kênh vTv7 có tên gọi là gì?

1. lớp học vTv7        2. Trường học vTv7 
3. ngôi trường vTv7     4. nhà trường vTv7 

 Trung Nghĩa đã vắng mặt trên sóng 
truyền hình khá lâu. Giờ bạn lại xuất hiện 
trở lại. Lí do của sự vắng mặt này là gì?
Mình chuyển về TTSX các chương trình 
Giáo dục của Đài THVN, vì khá bận rộn 
với các dự án sản xuất ở đây nên tạm thời 
vắng bóng một thời gian. Nhưng từ ngày 
1/1/2016, mình sẽ trở lại với một phong 
cách mới và nhiều chương trình mới. 

 Thế còn Mai Ngọc, lí do bạn cộng tác 
với VTV7 ngay từ những ngày đầu tiên  
là gì?
Thú thật, ấn tượng đầu tiên là đồng phục 
Trường học VTV7 mà các anh chị giới 
thiệu lần đầu tiên trong Liên hoan Tiếng 
hát người làm truyền hình hồi tháng 
9/2015 khiến mình có rất nhiều thiện cảm 
với VTV7. Sau đó thì được mời tham gia 
dẫn dắt cho chương trình phát sóng thử 
nghiệm vào ngày 20/11/2015, từ đó mình 
cộng tác với VTV7. 

 Hai bạn khiến cho độc giả của TCTH 
khá tò mò rồi đấy. Các bạn có thể chia sẻ 
ngay với độc giả về những gì thú vị của 
kênh VTV7? 
Trung nghĩa: Chắc chắn rồi! Bây giờ bọn 
mình đã nắm rất rõ về khung sóng,  thời 
lượng của các chương trình trên VTV7. 
Vì là kênh Truyền hình Giáo dục Quốc 
gia nên tất cả các chương trình của VTV7 
đều mang tính giáo dục. Tuy nhiên, tính 
giải trí cũng rất cao nên chắc chắn khán 
giả sẽ rất yêu thích và ấn tượng về các 
chương trình này. 
mai ngọc: Để hiểu đơn giản thì một 
ngày phát sóng của kênh VTV7 bắt đầu 
từ 6h sáng, sẽ chia làm các khung trọng 
điểm như sau: Bắt đầu ngày mới sẽ là 
khung Thức dậy cùng VTV7, một khung 
sóng rất rộn ràng và tươi vui dành cho 
cả gia đình. Thông qua âm nhạc, bé sẽ 
bắt đầu ngày mới với các ghi nhớ về 
thói quen hàng ngày như: đánh răng rửa 
mặt thế nào, tập thể dục, ăn sáng ra sao. 
Sau đó đến lượt bố và mẹ với 7 Phút 
cho bữa sáng để chuẩn bị bữa sáng thật 
ngon và bổ dưỡng. Đẹp hơn mỗi ngày 
giúp cả gia đình chuẩn bị trang phục 
phù hợp nhất cho ngày mới thật hứng 
khởi. Chưa hết, còn có hai chương trình 
dành riêng cho các bé là 5 từ mới tiếng 
Anh mỗi ngày và Học vẽ cùng Ếch cốm. 
Các bé sẽ được học những điều bổ ích 

thông qua nhiều chương trình thật sinh 
động và hấp dẫn. 
Trung nghĩa: Còn nữa, lần đầu tiên có 
một chương trình Dự báo thời tiết dành 
riêng cho các bé. Đặc biệt như thế nào thì 
các bạn khán giả hãy chờ trên sóng VTV7 
vào thời gian tới nhé. 

 Nghe có vẻ thú vị đấy, không biết Mai 
Ngọc có tham gia chương trình dự báo 
thời tiết này không nhỉ? 
mai ngọc: (Cười) Mình không có cơ hội 
tham gia mà sẽ là sự xuất hiện của một 
nhân vật khác rất bất ngờ. Trở lại với một 
ngày phát sóng của VTV7 nhé, tiếp nối 
với khung Thức dậy cùng VTV7 là khung 
Trường học VTV7. Đây là khung sóng 
trọng điểm của kênh với những chương 
trình giáo dục trong nhà trường rất thú vị. 
Khung sóng này dành cho các đối tượng 
từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 
trung học phổ thông. 

cho đối tượng chuẩn bị cho kì thi iELTS. 
Mình cũng bật mí là các chương trình này 
đều được thể hiện với nhiều hình thức rất 
sinh động và hấp dẫn nhé. 
Trung nghĩa: Là kênh Truyền hình Giáo 
dục Quốc gia nên đồng hành cùng đổi 
mới giáo dục là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của VTV7. Khung VTV7 Tin 
tức đem đến một bản tin có tên là Trường 
Teen - bản tin phản ánh tình hình tin tức, 
đời sống học đường do chính các em học 
sinh thực hiện và chuyển tải. Còn Edutalk 
là một talk show, một diễn đàn mở để 
cùng thảo luận đa chiều về những vấn đề 
của giáo dục hiện nay. 

 Khán giả hẳn sẽ tò mò, như vậy là chỉ 
có các chương trình giáo dục trên kênh 
VTV7 thôi sao? 
mai ngọc: Mai Ngọc thấy ở trong khung 
giờ phát sóng hàng ngày của VTV7 có 
dành thời lượng đáng kể cho các chương 

Trung nghĩa: Các chương trình của 
khung này có thể kể đến như: Học lịch sử 
thật tuyệt, Bong bóng và 7 câu hỏi địa lí, 
Khám phá khoa học, Ô cửa khoa học, 
Toán học diệu kì, Lớp học cầu vồng… 
Nghe tên thôi đã thấy trường học này  
quá là vui vẻ và nhiều hứng khởi rồi phải 
không nào?
mai ngọc: Đối với những ai yêu thích 
học tiếng anh thì có cả một khung sóng 
chuyên về tiếng anh là VTV7 English 
dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Ở 
khung sóng này, khán giả từ nhỏ đến lớn 
và ở khắp mọi miền đất nước đều có cơ 
hội học tiếng anh với các chương trình đa 
dạng như: 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày 
dành cho các bé; Words on the Street dành 
cho đối tượng người lớn; 8 IELTS dành 

trình giáo dục giải trí, giáo dục trọn đời. 
Đây là một hình thức giáo dục để phát 
triển thói quen tốt và tư duy của một công 
dân tiến bộ. phim trên VTV7 cũng khá 
đặc sắc nhé. Kênh sẽ giới thiệu đến các bé 
những phim hoạt hình rất mới, rất hấp dẫn 
từ nhiều quốc gia. Tương tự như vậy là 
các phim truyện, phim truyền hình về đề 
tài giáo dục, đời sống giảng đường hứa 
hẹn thu hút đông đảo khán giả theo dõi.
  Những gì hai bạn chia sẻ chắc chắn 
đã làm độc giả rất tò mò muốn bật ngay 
VTV7 lên để trải nghiệm. Chúc hai bạn 
hoàn thành thật tốt nhiệm vụ kết nối một 
ngày với đầy những hứng khởi và kiến 
thức trên VTV7.

 THắNG Lê - NGuyêN TraNG 
 (Thực hiện)

mailto:vtv7@vtv.vn
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Ca sĩ Phương Linh biểu diễn bài dân ca Hoa thơm bướm lượn

TrìNH MỚi

băng qua 30 km đường rừng và cuốc bộ 20 km đường đồi, bTv ngô liên 
cùng các đồng nghiệp ở vTv7 đã quyếT định đi Tới cùng để Trải nghiệm 
những cung đường đầy Thách Thức mà các em nhỏ Tà Xùa, sơn la phải 
chinh phục để được đến Trường. Tâm huyếT của ê kíp Thực hiện đã 
được ghi nhận với giải vàng hạng mục phim Tài liệu Tại liên hoan 
Truyền hình Toàn quốc lần Thứ 35 Tại quảng bình vừa qua. bTv ngô 
liên, nhà sản XuấT chương Trình, chia sẻ với độc giả TcTh về Trải 
nghiệm đặc biệT này. 

NHẬT KÍ
ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG

đƯỜng quá dài...
Tháng 7/2014, khi VTV7 vẫn còn đang là một 
dự án trên giấy, nhà báo Nhật Hoa, chủ dự án 
lúc đó chia sẻ với tôi về một ý tưởng series 
phim tài liệu kể về hành trình đi học của học 
sinh Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc với mục 
tiêu truyền tải thông điệp của kênh - giáo dục 

truyền cảm hứng, vì một xã hội học tập. Tôi 
rất thích ý tưởng này và cũng tin tưởng rằng ở 
Việt Nam sẽ có rất nhiều chất liệu hay để khai 
thác cho đề tài này. Với phim tài liệu, ý tưởng 
chỉ là gợi mở nhưng chính chất liệu của cuộc 
sống và cách kể chuyện mới tạo nên giá trị của 
tác phẩm, mà tôi lại không có nhiều kinh 
nghiệm làm phim tài liệu. 

Các em nhỏ Tà Xùa trong Đường tới trường

Nhà sản xuất Ngô Liên & các em nhỏ Tà Xùa

VT
VĐiểM 

NHấN
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Tới tháng 3/2015, tôi được giao nhiệm vụ sản 
xuất của dự án. Đây là dự án đầu tiên được 
giao chính thức nên tôi và những đồng nghiệp 
ở VTV7 cùng xây dựng format cho series và 
tỏa đi tìm kiếm nhân vật, tìm những cung 
đường khắc nghiệt và đẹp nhất của Việt Nam. 
Cuối cùng, xã Tà Xùa, một xã nổi tiếng với 
những con đường xuyên mây ở Sơn La đã 
được lựa chọn cho bộ phim đầu tiên của series 
Đường tới trường. 

Khi nghe các thầy cô giáo ở trường Háng 
Đồng, Tà Xùa nói rằng các em học sinh ở đây 
phải đi bộ quãng đường gần 30km để đến 
trường, một con đường xuyên núi cheo leo, 
nhiều dốc, tôi đã rất sửng sốt. Nhiều thầy cô 
nói rằng đã dạy học ở đây mấy năm nhưng 
cũng chưa có dịp nào vào được tận bản nơi 
các em sinh sống vì đường quá xa xôi. 
Nhưng ngay lúc đó, một ý tưởng khác khiến 
tôi bớt lo sợ: 30km đường rừng quả là một 
con số rất đáng kể, và chắc chắn trên 30km 
xa xôi đó, chúng tôi sẽ có chuyện để kể. Đi 
làm phim sợ nhất là thiếu chất liệu nên đây 
là một tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, có lẽ 
đây là chặng đường xa và mệt mỏi nhất mà 
tôi từng đi từ bé đến giờ.

bộ phim đủ sứC lay động 
 Để khảo sát cung đường và làm quen với 
nhân vật, chúng tôi đã theo chân các em 
học sinh từ trường về nhà. Đoạn đầu, tôi 
và biên tập Hồng Nhung còn nói chuyện 
với các em rôm rả, cứ thong dong dắt nhau 
đi trong rừng. Nhưng đi được khoảng 6 - 7 
km lên, xuống dốc, chúng tôi bị đuối dần, 
vậy mà các em học sinh vẫn đi băng băng. 
Tôi và Nhung được trang bị giày dép bảo hộ 
rất chuyên nghiệp nhưng mấy em học sinh 
lớp 6, lớp 7 chỉ đi những đôi dép nhựa cũ kĩ, 
mòn vẹt. Các em vừa đi vừa đợi chúng tôi, 
nói chuyện cười đùa râm ran, khi đói thì mở 
cơm nắm ra ăn với măng ngâm muối, rồi lại 
chạy nhảy nghịch ngợm nô đùa… Khi về 
nhà, mấy cô bé cậu bé đó vẫn có thể lập tức 
giúp bố mẹ làm việc nhà. Trên đường đi, các 
em thường xuyên hỏi thăm chúng tôi mệt 
không và kiên trì chờ đợi khi chúng tôi bị 
tụt lại. Khi trò chuyện, em nào cũng bắt đầu 
bằng “thưa cô”, “thưa chị”, “dạ” “vâng” vô 
cùng lễ phép. Có những em chúng tôi tình 
cờ gặp trên đường, mặc dù không quen biết 
nhưng các em đều cất tiếng chào chúng tôi 
từ rất xa. Đó đều là những học sinh của 
trường Háng Đồng, đang sinh sống trong 

những bản làng xa xôi khuất nẻo trong núi. 
Quan sát tác phong của các em trong những 
ngày ở trường nội trú: tự giác học tập và 
sinh hoạt, chúng tôi hiểu các thầy cô ở 
trường Háng Đồng đã rất dày công để dạy 
dỗ học trò của mình trở thành những học 
sinh ngoan ngoãn và kỉ luật. 

Đoàn làm phim của chúng tôi ngoài hai cô gái  
(tổ chức sản xuất và biên tập) thì còn lại là các 
đồng nghiệp nam. Mọi người đều đã có rất 
nhiều kinh nghiệm tác nghiệp ở miền núi. Đạo 
diễn Nhật duy liên tục pha trò với anh em 
trong suốt hành trình để mọi người quên đi 
mệt mỏi và sẵn sàng chinh phục những cung 
đường khó nhất, gian nan nhất. Sau một ngày 
làm việc mệt mỏi, chúng tôi lại về trú ngụ nhờ 
các thầy cô ở những điểm trường xa xôi, tự 
nấu nướng cho nhau ăn. Chúng tôi ở ba, bốn 
ngày liên tiếp trong rừng để có đủ thời gian 
ghi lại tất cả những hình ảnh cần thiết cho bộ 
phim. Với tôi, một phóng viên chuyên về 
mảng công nghệ trong gần 10 năm (trước khi 
sang VTV7 tôi làm ở phòng Khoa học công 
nghệ của Ban Khoa giáo), vốn chỉ tiếp xúc với 
những đề tài hiện đại, tân tiến, thì những ngày 
sống không điện, không sóng điện thoại, 
không internet, không máy tính giữa rừng núi 

hoang vu, mọi thứ đều kham khổ thiếu thốn, 
với một ekip hơn chục con người không ngại 
khó, không ngại khổ để làm phim là một trải 
nghiệm thật mới mẻ và đáng quý. Và tôi luôn 
mong muốn được tiếp tục những hành trình 
như thế này. 

Hành trình của các em nhỏ Tà Xùa giờ đã 
được đồng vọng thêm cùng với những sẻ chia 

của mọi người khi tác phẩm giành được giải 
thưởng tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc… 
Chúng tôi thấy sung sướng vì những nỗ lực 
của cả nhóm đã được đền đáp. Chúng tôi nỗ 
lực để có một bộ phim hay, chân thực và đủ 
sức mạnh lay động số đông. Để những em nhỏ 
từ khắp mọi miền đất nước bớt đi những gian 
khó trong hành trình đi tìm con chữ, để những 
giấc mơ sẽ được viết tiếp, để tinh thần lạc 
quan sẽ tiếp tục được đồng vọng và lan toả 
khắp nơi. Hành trình của series Đường đến 
trường vẫn đang được viết tiếp bằng tinh thần 
lạc quan đó. Ngày 01/01/2016 VTV7 chính 
thức lên sóng, Hành trình đường đến trường 
của VTV7 cũng sẽ bắt đầu.

 yếN TraNG - TrầN KiêN (Ghi)

đạo diỄn hình ảnh
hoàng TrỌng
Để có góc máy đẹp và chân thực của 
cảnh các em chơi đu dây bằng cây rừng, 
DOP Hoàng Trọng đã đặt máy góc 
contre-plongee ở sát dưới đất và bị một 
bạn học sinh đu trúng vào đầu và xây 
xẩm mặt mày khoảng 30 phút. Khi ghi 
hình trường đoạn học sinh đi trên đỉnh 
núi, trên phim là hình ảnh đồi núi tươi 
xanh và các em hăm hở đến trường, 
nhưng ngoài thực tế, khi DOP Hoàng 
Trọng điều khiển Flying cam và Gimbal 
đã bị cây dương xỉ đâm lỗ chỗ khắp 
chân và xây xát máu. 

đạo diỄn nhẬT duy
Thứ cơm của bản làng Sáng mà phụ huynh 
học sinh cho chúng tôi mang theo đường là 
thứ gạo màu hồng nhạt, chưa được xát kĩ, ăn 
hơi cứng, nhiều nhựa mà cả ekip lại thấy 
ngon lạ. Thức ăn mang đi chỉ có chút ruốc, 
măng muối của rừng, mâm là lá chuối... Khi 
chuẩn bị lên đường về Hà Nội, chúng tôi đã 
mua loại gạo đó mang theo nhưng lạ kì, khi 
về thành phố, không còn cảm giác ngon như 
ở rừng nữa. Hay tại thứ nước ở thành phố? 
Hay tại chân đi chưa đủ mỏi? Hay tại bản 
làng Sáng và Tà Xùa đã níu bước chân  
chúng tôi? 
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bình Cũ rƯợu mới 
Với đề tài rộng, xoay quanh cuộc sống, 
công việc, tình yêu…, câu chuyện của 
Bốn cuộc tình một người đàn ông không 
hề mới. Tuy nhiên, từ kịch bản phim, 
qua cách khai thác, chỉ đạo của đạo 
diễn Đặng Tất Bình, những chất liệu 
đó đã được khoác một chiếc áo mới, 
chuyển tải một thông điệp ý nghĩa. Bối 
cảnh phim là đời sống nơi thành thị, 
ở đó, mỗi người luôn tất bật với việc 
mưu sinh. phim cũng khai thác cuộc 
hôn nhân với những mảng màu đen tối: 
người chồng ngoại tình, người vợ gặp 

lại mối tình đầu đã đẩy cuộc hôn nhân đi 
vào những rắc rối, trên bờ vực đổ vỡ.  

 Song song và đan cài với hai tuyến 
truyện chính là cuộc 
sống của những người 
bạn với số phận, quan 
niệm sống khác nhau. 
Một tuyến nhỏ khác 
là Việt, chàng kĩ sư 
hai mươi sáu tuổi, 
thua Huyền anh 
đến tám tuổi 
nhưng rất si mê 
“chị Huyền” 
với những hành xử nông 
nổi, bốc đồng, ghen tuông. Tất cả họ đều 
ở trong vòng xoay của tình cảm, tình 
yêu và những toan tính, lựa chọn để rồi 
chính những va đập, sai lầm, vấp ngã là 
cơ hội để mỗi người nhận ra giá trị đích 
thực của cuộc sống. 

hội Tụ dàn diỄn viên đa Tài
Bốn cuộc tình một người đàn ông có sự 
tham gia của NSNd Lan Hương trong vai 
bà Kim, đây cũng là vai diễn đánh dấu 
sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp, tài 

năng này trên màn ảnh nhỏ, sau một thời 
gian dài chị chỉ xuất hiện ở sân khấu kịch. 
diễn viên Khánh Huyền sẽ đảm nhận 
vai nữ chính trong phim. Vai Mỹ Lệ ghi 

dấu vai chính dài hơi 
của chị trên lĩnh vực 
phim truyền hình 
sau một thời gian dài 
“mất hút”. Theo chia 
sẻ của ê kíp làm phim 
Bốn cuộc tình một 
người đàn ông, nữ MC 
của chương trình Sức 

sống mới, Vui sống 
mỗi ngày… đã diễn 
“tròn vai”, đặc biệt ở 

những trường đoạn cảm xúc dồn nén. Đây 
cũng là lần đầu tiên, Khánh Huyền đóng 
cặp với Đoàn Thanh Tài. 

Với nhiều tuyến nhân vật đan xen bộ 
phim cũng hội tụ nhiều gương mặt diễn 
viên đa tài khác như: anh Thư, Quỳnh 
anh, Khôi Trần, phạm Thiên Thanh, 
Nguyễn Ngọc Trang Vy, Mai Chinh, 
Huỳnh anh Tuấn, Mã Trung… 

SôNG Đào

phim rubik 8
Bốn cuộc tình một người đàn ông

phim gửi gắm Thông điệp: không 
có ai hoàn hảo, Trong Tâm hồn 
mỗi người đều có những 
khoảng sáng - Tối để họ phải 
Tranh đấu, nỗ lực và Thẳng 
Thắn, dũng cảm lựa chọn cho 
mình con đường đi phù hợp. 
36 Tập phim Bốn cuộc Tình mộT 
người đàn ông quy Tụ dàn diễn 
viên nổi Trội sẽ là điểm hẹn hấp 
dẫn với khán giả màn ảnh nhỏ 
Trong khung giờ rubik 8 chiều 
Thứ bảy, chủ nhậT hàng Tuần.  

NSND Lan Hương trong vai bà Kim

Bắt đầu từ ngày 6/1/2016, 
gameshow Đừng để tiền rơi 
chính thức trở lại lúc 20h thứ 

Tư hàng tuần trên sóng VTV3. Không 
chỉ hấp dẫn vì giá trị tiền thưởng cao so 
với các gameshow khác, Đừng để tiền 
rơi  còn giúp người chơi hạn chế tối đa 
cảm giác bất an khi chọn các phương án 
trả lời, ngoài ra, họ không phải “chiến 
đấu” một mình mà theo cặp. 
Người chơi được ứng trước 200 triệu 
chia đều thành 40 cặp, tức 5 triệu mỗi 
cặp để chi tiêu trong quá trình tham gia 
trả lời 8 câu hỏi. Mỗi đáp án sẽ hiển thị 

trước, câu hỏi được MC đọc ngay sau 
đó. 60 giây là khoảng thời gian đặt ra 
đối với mỗi câu trả lời. Khi trả lời câu 
hỏi, người chơi sẽ cược tiền lên đáp án 
mình cho là đúng hoặc các đáp án cho 
rằng có khả năng đúng. 2 chủ điểm sẽ 
được đưa ra cho người chơi lựa chọn, 
họ phải đối mặt với những câu hỏi nhiều 
đáp án cho sự lựa chọn của mình. Người 
chơi được phép cược 3 lần từ câu 1 tới 
câu 4 (chỉ có 1 là đúng), 2 lần từ câu 5 
đến câu 7 (chỉ có 1 là đúng), 1 lần ở câu 
8 (chỉ có 1 là đúng). Người chơi không 
được xé nhỏ giấy bọc của cọc đã được 
đóng sẵn và không được để lại cọc tiền 
nào trên bàn sau khi hết giờ. Nếu vi phạm 

thì cọc tiền đó sẽ không hợp lệ và được 
coi là cọc tiền rơi ra ngoài. Sau khi hết 
giờ, 4 cửa đáp án sẽ kiểm tra, nếu đúng, 
cửa sẽ cho người chơi lấy lại tiền. Nếu sai, 
cửa sẽ tự động mở, làm số tiền cược trên 
đó rơi xuống và mất khỏi chương trình. 
Cuộc chơi vẫn diễn biến đến lúc người 
chơi làm rỗng hết 200 triệu đồng. Nếu trả 
lời đúng hết 8 câu hỏi, người chơi sẽ nhận 
số tiền thưởng tương đương với số tiền 
còn lại trước đó. Không chỉ có cơ hội nhận 
được một phần thưởng hấp dẫn, tham gia 
Đừng để tiền rơi, người chơi còn có cơ hội 
thể hiện các năng khiếu: đàn, hát, ngâm 
thơ, nhảy múa… 

NT

VTV3 tiếp tục sản xuất gameshow 
đừng để tiền rơi
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kỉ niệm gia đình

Được chọn phát sóng sau khi Đấu 
trường 100 chia tay khán giả nên Con 
biết tuốt có sẵn một lượng khán giả 
quen thuộc vào khung giờ 20h tối thứ 
Hai hàng tuần. Tuy vậy, chương trình có 
khá nhiều thử thách vì Việt Nam là quốc 
gia đầu tiên thực hiện gameshow từ bản 
quay thử (demo) của công ti chuyên 
sản xuất các chương trình nổi tiếng thế 
giới là Endemol (Hà Lan). Các chuyên 
gia của công ti bán bản quyền thậm chí 
còn lúng túng giới thiệu bản demo. Tuy 
vậy, khi thấy đứa con tinh thần mới 
tinh được đơn vị có kinh nghiệm sản 
xuất các chương trình truyền hình như: 
Gương mặt thân quen, Gương mặt thân 
quen nhí, Đấu trường 100…, sản xuất 
nên họ rất yên tâm. Đạo diễn Nguyễn 
Nam cho biết: “Khi bán format cho Việt 
Nam, những người sáng tạo ra game 
show này đặt rất nhiều kì vọng vào lần 
thực hiện đầu tiên của chương trình có 
tên tiếng anh Out of Control này”.  

Khi đến với chương trình Con biết tuốt, 
các gia đình có cơ hội trải nghiệm  tuyệt 
vời bên nhau trên sóng truyền hình. Các 
ông bố bà mẹ đều thừa nhận rằng, họ 
thật sự bất ngờ khi được nghe con nhận 

xét về mình. Chị Trần Thị Lan, một thí 
sinh trong cuộc thi, cho biết: “Chương 
trình là cầu nối hữu hiệu để cha mẹ và 
con cái hiểu nhau hơn. Khi có cơ hội 
chia sẻ thì các con thông cảm hơn với 
cha mẹ”. Cùng suy nghĩ với chị Lan, 
anh Trần Thanh Long hóm hỉnh cho 
biết: “dù bị con trai kể lỗi trên sóng 
truyền hình nhưng tôi không hề la mắng 
bé, vì nhờ chương trình, tôi mới hiểu 
con mình biết gì, muốn gì”. 

Trao quyền Cho Con
Con biết tuốt là game show về gia đình 
nhưng trao toàn quyền cho con trẻ. Các 
thành viên nhí được giới thiệu, miêu tả 
gia đình theo suy nghĩ của mình. Khi 
tham gia cuộc chơi tại trường quay, các 
bé được tự mình chọn lựa và cha mẹ 
phải tuân theo sự lựa chọn của con, phải 
làm theo yêu cầu của con. Cũng từ sự 
thay đổi vị trí này mà khán giả có được 
những giây phút bất ngờ, vui vẻ với 
cách suy nghĩ, quan điểm ngộ nghĩnh, 
lém lỉnh của trẻ con. 

Mỗi số gồm hai gia đình có hai con 
trong độ tuổi từ 5 - 14 tuổi. Chương 
trình gồm hai phần: video clip giới thiệu 
và thi đấu ở trường quay. Trong các 
video clip giới thiệu, ê kíp sẽ đến từng 

gia đình ghi lại cảnh hai bé tự giới thiệu 
về ngôi nhà cũng như tiết lộ các bí mật 
thú vị về gia đình mình. phần ghi hình 
này không có sự tham gia của bố mẹ, 
nhiều khi bố mẹ chỉ được xem cùng với 
khán giả tại trường quay. phần thứ hai 
là thi đấu ở trường quay gồm ba vòng. 
Các con sẽ là người lựa chọn các chủ 
đề khác nhau trong cuộc sống như: âm 
nhạc, văn học, phim ảnh, thực phẩm… 
và chỉ định bố hoặc mẹ trả lời câu hỏi 
của từng chủ đề. Các cấp độ khó tăng 
dần qua từng vòng thi. Nếu đi đến vòng 
thi đặc biệt, các bé sẽ được mở hộp quà 
khi bố mẹ trả lời đúng câu hỏi. Các bé 
cũng có quyền đổi thời gian cho bố mẹ 
trả lời câu hỏi bằng các phần quà của 
mình. Bố mẹ chỉ có quyền duy nhất 
trong chương trình là dừng cuộc chơi 
từ vòng thi thứ hai trở đi. Vì có sự hỗ 
trợ qua lại giữa các thành viên nên phần 
thưởng cao nhất (trị giá 60 triệu đồng) ở 
cuối chương trình là minh chứng cho nỗ 
lực của cả gia đình. 

Con biết tuốt phát sóng lúc 20h tối 
thứ Hai hàng tuần trên kênh VTV3, từ 
4/1/2016. 

Lưu pHươNG

Khi con trẻ “nắm quyền”
con Biết tuốt-

khi đến với gameshow con BiếT TuốT, con cái là người chủ động dẫn 
dắT cuộc chơi, bố mẹ sẽ làm Theo ý của con. sự đảo ngược vai Trò 

đã Tạo nên nhiều bấT ngờ Thú vị cho chính  
những người Trong cuộc. 

MC Đại Nghĩa

Gia đình nghệ sĩ Minh Khang - Thúy Hạnh
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So với các MC 
của Vietnam’s 
Got Talent ba 

mùa trước như: 
Quyền Linh, Chi 
Bảo, Thanh Bạch, 
Thanh Vân; diệp 
Lâm anh là MC trẻ 
và có tuổi nghề ít 
nhất. Chia sẻ về cảm 
xúc khi nhận vị trí 
mới trong Vietnam’s 
Got Talent 2016, 
diệp Lâm anh cho 
biết: “Tôi rất hạnh 
phúc và vô cùng lo 
lắng vì đây là lần đầu 
tiên dẫn một chương 
trình lớn và dài hơi 
như thế này. Sau các 
tập vòng loại sẽ bước 
vào các vòng  
liveshow nên đây sẽ 
là áp lực rất lớn với 
tôi”. Để chuẩn bị, 
diệp Lâm anh đã xem lại hầu hết các tập Tìm kiếm tài năng ở 
các mùa trước để nắm được tinh thần của chương trình nhưng 
vẫn có phong cách riêng. 

NT

Mới đây, Văn phòng Quốc hội và Hội Nhà báo Việt Nam 
đã tổ chức Lễ trao giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt 
Nam nhân kỉ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 

(6/1/1946 - 6/1/2016). Đây là lần đầu tiên một giải báo chí có quy 
mô lớn viết về Quốc hội được tổ chức. Sau 3 tháng phát động, đã 
có 396 tác phẩm từ 44 cơ quan báo chí tham gia dự thi. Ban tổ 
chức đã chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, tác 
phẩm Quyền bào chữa trong bộ luật tố tụng hình sự và Sửa bộ 
luật tố tụng hình sự để bớt oan sai của nhóm tác giả: Thu Trà, 
Thu Huyền, Ngọc Thành, phi Hùng, Đức Thuận, phùng Sơn của 
Ban Thời sự, Đài THVN đã đạt giải B và C.
Hai tác phẩm, hai câu chuyện nhưng cùng một vấn đề được phát 
sóng trong chương trình Quốc hội với cử tri phát sóng trên VTV  
đã góp thêm tiếng nói thiết thực nhằm hoàn thiện Bộ luật tố tụng 
hình sự.

p.V

diệp Lâm anh áp lực 
KHi dẫN TrựC Tiếp

CHiếC NóN Kì diệu 
thay đổi MC

VTV đoạt 2 giải báo chí  
70 NăM QuốC Hội ViệT NAM

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng 
trao giải thưởng cho phóng viên Thu Trà

Chiếc nón kì diệu là một trong số các trò chơi truyền 
hình lão làng với thâm niên hơn 10 năm trên sóng 
VTV3. Vui vẻ, hấp dẫn qua những vòng quay là lí do 

giúp game show này luôn giữ được sức hút của mình. Hơn 10 
năm phát sóng, Chiếc nón kì diệu đã trải qua khá nhiều lần 
thay đổi người dẫn chương trình: Lại Văn Sâm, Long Vũ, 
Tuấn Tú, danh Tùng… Mới đây, ê kíp thực hiện đã tiếp tục 
cải tiến, đổi mới chương trình này, trong đó, MC Đức Bảo sẽ 
tiếp tục là người điều tiết những vòng quay của  
Chiếc nón kì diệu. 
Đức Bảo chia sẻ: “ước mơ trở thành người dẫn chương trình 
Chiếc nón kì diệu của tôi đã thành sự thật. Đây là một chương 
trình mà tôi từng xem say mê từ khi học cấp 1. 

L.H



15

VT
VTruyỀN HìNH 

Đó ĐÂy

Tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nhất của nhà văn agatha 
Christie - And Then There Were None (Và rồi chẳng còn 
ai  - thường được biết đến với tên gọi Mười người da đen 

bé nhỏ) - vừa được BBC chuyển thể thành series phim truyền 
hình gồm 3 phần. Với cốt truyện li kì, hấp dẫn về vụ án mạng bí 

ẩn, sản phẩm 
truyền hình mới 
do BBC đầu tư 
thực hiện được 
đánh giá rất cao, 
thu hút cả về nội 
dung lẫn hình ảnh. 
riêng tại nước 
anh, các tập thu 
hút hơn 6 triệu 

lượt xem trong kì nghỉ lễ Giáng sinh, lọt vào Top 10 phim 
truyền hình ăn khách nhất. Các nhà phê bình cũng không ngớt 
lời khen ngợi phiên bản truyền hình này khi một lần nữa hâm 
nóng sự quan tâm của công chúng với tác phẩm trinh thám đã 
quá quen thuộc. Bộ phim là một trong số những dự án nổi bật 
để kỉ niệm 125 năm ngày sinh agatha Christie - nhà văn có các 
tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại.

 K.M
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Để nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kĩ năng thực 
hiện quyền tham gia của trẻ em, góp phần cải thiện vai 
trò của trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, 

Đài THVN sẽ lồng ghép nội dung về quyền tham gia của trẻ em 
vào các chương trình truyền hình trên sóng VTV trong giai đoạn 
từ 2016 - 2020. Hiện nay,  Đài THVN đã có các chương trình 
lồng ghép những nội dung trên và được trẻ em hưởng ứng tích 
cực như: Thành phố đảo ngược, Những đứa trẻ hay chuyện, Caro 
và Chấm bi… Ngoài các chương trình dành cho thiếu nhi, Đài 
THVN còn có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
quyền trẻ em trong một số chương trình thuộc kênh VTV6 như: 
Tòa tuyên án; Lăng kính V6. 
Ngoài các chương trình nêu trên, Đài THVN sẽ xây dựng những 
chương trình do các em tự thực hiện với các chức danh: kịch bản, 
biên tập, đạo diễn, quay phim, dẫn chương trình, phát sóng định 
kì trên sóng VTV.

pV

Tăng cường tuyên truyền về 
quyền tham gia của trẻ em vào 

CáC VấN đề Trẻ 
TrÊN sóNg VTV

BữA TrƯA Vui Vẻ 
dời ngày sinh nhật vì… Sơn Tùng M-Tp

Bữa trưa vui vẻ vừa có một buổi lễ mừng 
sinh nhật tuổi lên 3 thật sôi động, cuồng 
nhiệt tại trường quay ngoài trời của Đài 

THVN. ít ai biết, để chiều lòng vị khách mời đặc 
biệt trong chương trình, ê kíp của Bữa trưa vui 
vẻ đã quyết định lùi lại 4 ngày so với lịch 
chính thức là 1/11 hàng năm.

Theo thống kê, đến ngày 31/12/2015, 
chương trình Bữa trưa vui vẻ với khách mời là 
Sơn Tùng M-Tp (phát sóng tháng 1/2015) 
đã đạt trên 2 triệu lượt xem và trở thành 
vị khách hot nhất. Và ê kíp thực hiện 
đã quyết định mời ca sĩ trẻ này quay 
lại nhà hàng. do Sơn Tùng kín lịch 
diễn nên ê kíp quyết định dời ngày 
sinh nhật của Bữa trưa vui vẻ sang 
ngày 5/1 để tổ chức với chàng ca sĩ 
hot nhất của năm. Buổi lễ mừng sinh 
nhật đã diễn ra 90 phút, kéo dài hơn 
30 phút so với thường lệ cùng sự tham 
gia của đông đảo người hâm mộ Sơn 
Tùng M-Tp. 

LH

MƯời NgƯời dA đeN BÉ NHỏ 
gây sốt màn ảnh nhỏ

THe WALKiNg deAd 
trở thành Quán quân

Theo thống kê của Nielsen, bộ phim The Walking Dead (Xác 
sống) là chương trình giải trí truyền hình có lượng khán giả 
theo dõi đông đảo nhất trong năm 2015. Với 19,7 triệu lượt 

xem mỗi tập, The Walking Dead vượt xa đối thủ Empire (Đế chế 
âm nhạc - với 17,8 triệu lượt). Không những thế, mỗi tập phim, 
tình tiết, nhân vật của The Walking Dead cũng được ghi nhận là đề 
tài được bình luận, theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter. 
Mùa phim thứ sáu, để tiếp tục giữ vững ngôi Quán quân, chắc 
chắn các nhà làm phim cần phải thay đổi rõ rệt về nội dung, thoát 
khỏi vòng luẩn quẩn đã phần nào khiến người xem ngao ngán 
trong năm 2015.

V.p
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VĐối 

THoại

pv: Chúc mừng chị với giải Vàng 
LHTHTQ lần thứ 35 thể loại Ca múa 
nhạc với tác phẩm Xuôi về dòng Lam. 
Chị muốn chuyển tải thông điệp gì qua 
bộ phim này? 
đạo diễn dương lan hương: phim 
ca nhạc Xuôi về dòng Lam là một câu 
chuyện kể về người con trai của cựu 
chiến binh Mỹ năm xưa đi tìm hồi ức 

của cha mình thông qua cuốn sổ tay của 
o du kích ở ven dòng sông Lam. Người 
con trai đi đến đâu thì kí ức của cha 
mình lại hiện về như ông đang kể cho 
con trai nghe vậy. Cuối cùng, trái tim 
của người con trai 
đã đập cùng nhịp 
đập với cha mình. 
anh đã tìm về 
với các làn điệu 
ví giặm và nảy 
sinh tình yêu 
với người con 
gái sông Lam. 
Họ đã gặp 
nhau, hiểu 
nhau từ cái 
nhìn đầu tiên. 
Người con đã tìm được tình yêu 
nơi này! 
Không có gì hàn gắn vết thương chiến 
tranh tốt bằng văn hoá, âm nhạc. Thông 
qua âm nhạc, hai thế hệ, hai dân tộc hiểu 
nhau và xích lại gần nhau hơn. Những làn 
điệu dân ca mượt mà sâu lắng đã níu giữ 

quá khứ và nó có giá trị nhân văn sâu sắc. 
Quá trình thực hiện phim ca nhạc này 

có “làm khó” chị không? 
- Thật ra, tôi đã ấp ủ đề tài về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhưng do nhiều 
yếu tố nên chưa thực hiện được. Ví 

giặm Nghệ Tĩnh đã gắn 
bó với tôi 
nhiều năm, 
dường như 
đã ngấm 
trong con 

người tôi. 
Chính vì vậy, 
việc chuyển 
đề tài phim để 

dự thi cũng dễ 
dàng. Thời gian 

xây dựng kịch 
bản và hoàn 

thành phim rất gấp rút, chỉ trong 
vòng 1 tháng 10 ngày.
Cũng may, về xứ Nghệ, tôi như được về 
nhà, được mọi người ưu ái và giúp đỡ. 
Nhất là Trung tâm Bảo tồn và phát huy di 

ĐD Dương Lan Hương (thứ 3 từ phải sang) nhận giải Vàng tại LHTHTQ lần thứ 35

với đạo diễn dương lan hương, 
nhận giải vàng Tại liên hoan 
Truyền hình Toàn quốc lần Thứ 
35 Trên chính mảnh đấT gắn bó 
với Tuổi Thơ của mình là mộT kỉ 
niệm khó quên. đó là niềm vui, 
hãnh diện khi được đồng nghiệp 
và ban giám khảo ghi nhận 
những nỗ lực của chị Trong 
nghề. TuyệT vời hơn, Thông qua 
Tác phẩm của mình, chị đã 
chuyển Tải được mong muốn 
nhờ âm nhạc kếT nối quá khứ - 
hiện Tại và hàn gắn vếT Thương 
chiến Tranh.

say với xuôi Về dòNg LAM
Đạo diễn dương Lan Hương

Cảnh trong phim Xuôi về dòng Lam
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sản dân ca xứ Nghệ rất tâm huyết, nhiệt 
tình giúp tôi hoàn thành bộ phim. Bên 
cạnh đó, tôi có một ê kíp thực hiện chương 
trình rất tốt nên mọi việc nhẹ nhàng. 
Khó khăn lớn nhất trong phim là Will 
davil không biết nhiều tiếng Việt và 
chưa hiểu gì về dân ca xứ Nghệ. diễn 
viên nữ chính Thu Thuỷ cũng không biết 
hát ví giặm. Cô ấy phải mất cả tuần học 
hát. Cứ đêm về là cô ấy lại sang phòng 
tôi tập hát. Sự nghiêm túc rèn luyện làm 
cho cô ấy tiến bộ hơn.

Chi tiết nào chị cảm thấy “đắt” trong 
tác phẩm của mình?
- Đặc trưng của dân ca ví giặm là sự 
mộc mạc và nên thơ trữ tình. do vậy, 
khi thực hiện bộ phim này, tôi đã chú 
ý đến yếu tố “hát mộc” - hát không 
nhạc đệm nhiều hơn. Về yếu tố kĩ thuật 
máy móc, tôi sử dụng hiệu quả của 
flyingcam để miêu tả không gian rộng 
lớn trên những dòng sông, bãi ngô, cánh 
đồng. Đấy chính là không gian văn hoá 
của ví giặm. Tôi thích các cú máy của 
flyingcam trong phim, dù ít nhưng rất 
hiệu quả. Đặc biệt, yếu tố chuyển không 
gian và thời gian ở phim này cũng rất 

Đạo diễn Dương Lan Hương sinh 
năm 1977, xuất thân từ một ca sĩ, 
diễn viên, hiện là đạo diễn ở phòng 
Ca nhạc 1 - Ban Văn nghệ. Chị đảm 
nhiệm chuyên mục Dân ca Việt Nam. 
Những thành tích đã đạt được: 02 
giải Vàng của LHTHTQ, 01 giải 
Cánh diều Bạc cho phim truyện 
đồng đạo diễn với Trần Ngọc Phong 
- Hãng phim Giải Phóng.

quan trọng. Cùng một diễn viên nhưng 
đóng hai nhân vật, yếu tố ấy cũng làm 
tôi khó xử hơn. Nhưng tôi thích như vậy 
vì nó đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Giành được HCV, điều đó chứng tỏ 
Xuôi về dòng Lam đã chinh phục hoàn 
toàn Ban giám khảo, chị còn điều gì 
tiếc nuối không?  Theo chị, điều gì 
quyết định sự thành công của một bộ 
phim ca nhạc?
- Vì thời gian rất gấp nên thật sự còn có 
nhiều điều nuối tiếc. Tôi luôn cầu toàn, 
đôi khi trở nên khó tính vì chưa làm 
đúng ý mình muốn. Nhưng nghề nào, 

phim nào cũng vậy, đều có sự nuối tiếc, 
giá như... 
Theo tôi, một phim ca nhạc có rất nhiều 
yếu tố quyết định sự thành công. Trong 
đó, ý tưởng là quan trọng nhất. Nếu ý 
tưởng hay, độc, lạ thì nó gây ấn tượng 
rất lớn với khán giả. 

Với những người làm truyền hình, 
LHTHTQ là một ngày hội. Điều chị cảm 
thấy hứng thú với ngày hội này?
- Tôi đã tham gia 2 kì LHTHTQ. 
Năm 2010, lần đầu tiên tôi tham gia 
LHTHTQ lần thứ 30 tại Cần Thơ. Lần 
đó, phim ca nhạc Song Loan của tôi 
cũng đoạt giải Vàng. Với tôi, LHTHTQ 
là cơ hội để anh em đồng nghiệp gặp 
gỡ nhau hàng năm, trao đổi và học hỏi 
kinh nghiệm. Tôi vẫn nhớ như in năm 
đầu tiên tham gia. Hôm chiếu phim, tôi 
và bạn quay phim vào phòng chiếu ngồi 
xem như một khán giả. Ngồi nghe các 
bạn đồng nghiệp vừa xem vừa bình luận 
về phim của mình, tự dưng tôi thấy phấn 
khởi và hào hứng hơn. Đó là nguồn 
động lực cho mình tiến bộ và trưởng 
thành hơn trong nghề nghiệp. 

Lê Hoa (Thực hiện)
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Từ Hà Nội, mất khoảng hơn 5 
giờ bay, tôi cùng MC Lê anh 
và quay phim Trần Hiếu đã có 
mặt tại Seoul, Thủ đô của Hàn 

Quốc, được tận mắt ngắm nhìn một 
trong những thành phố lớn bậc nhất thế 
giới. Cuối thế kỉ 20, Hàn Quốc là một 
trong những nước có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế nhanh nhất trong lịch sử thế 
giới hiện đại. Seoul chính là đầu tàu 
thực hiện những cú nhảy ngoạn mục về 
kinh tế. Chăm chỉ, tiết kiệm, giàu ý chí 
là những phẩm chất của người dân 
Seoul khiến thế giới phải nể phục. Có 
rất nhiều điều có thể trải nghiệm ở 
Seoul. Đó là những chàng trai cô gái 
với những trang phục thanh lịch, khuôn 
mặt tươi sáng, là món ăn kim chi, là ẩm 
thực đường phố… Tận mắt chiêm 
nghiệm  những điều mình đã từng 
nghe. từng xem qua các bộ phim sẽ 
phát hiện thêm rất nhiều điều thú vị. 
Ghé thăm một thành phố lớn như 
Seoul, bạn sẽ chọn điểm xuất phát từ 
đâu? Hãy đến tháp truyền hình Namsan 
nằm ở núi Namsan, điểm cao nhất 
Seoul, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm 
toàn cảnh thành phố. Đường lên chân 
tháp khá dốc, không có bậc, bạn sẽ cảm 
thấy cả cơ thể mình như muốn trượt 
xuống chân dốc. Quay người lại và đi 
giật lùi, cảm giác bị đẩy xuống chân 
dốc giảm hẳn. Đây là một kinh nghiệm 
thú vị để leo dốc trong những chuyến 

KHáM pHá 
      xứ KiM CHi

những số đầu Tiên của năm mới 2016, chương Trình hành Trình khám 
phá Trên vTv2 sẽ đưa khán giả Tới đấT nước hàn quốc Xinh đẹp, Xứ 
sở kim chi, những địa danh đã Từng quen Thuộc với khán giả màn 
ảnh nhỏ việT nam như seoul hay đảo JeJu… bTv Thanh hà chia sẻ về 
chuyến đi đầy bấT ngờ Thú vị này.

Ê kíp làm phim tại đảo Jeju 
(Từ trái qua: MC Lê Anh, BTV Thanh Hà, 
nhân vật và quay phim Trần Hiếu)

MC Lê Anh thả hổn vào mùa vàng ở xứ sở kim chi

VT
VNHậT Kí

pHóNG ViêN



19

du lịch tiếp theo. Từ độ cao hơn 262m 
nhìn xuống Seoul, bạn sẽ nhận thấy sự 
rộng lớn của thành phố. Nhà cửa ken 
dày đặc, chung cư san sát. Hơn 10 triệu 
dân trên diện tích 605km2, chính vì 
thế, Seoul rất đông đúc và náo nhiệt. 

Hàn Qquốc tự hào là đất nước có nhiều 
món ăn độc đáo. Một món chính bao 
giờ cũng có rất nhiều món phụ. Kim 
chi chỉ là món ăn phụ, ăn ghém nhưng 
nó trở thành món ăn không thể thiếu 
trong bữa cơm của người Hàn quốc. 
Năm 2013, nó đã được uNESCo công 
nhận là di sản văn hóa. Hóa ra, làm 
kim chi thật đơn giản và không mất 
nhiều thời gian. Một chút ngọt của sữa, 
của đường, mùi thơm của gừng, vị cay 
nóng đậm của ớt. Cái vị ấy thân thuộc 
đến mức, hầu như món ăn đường phố 
nào ở đây cũng có vị thơm, cay của ớt 
hay trộn với nước sốt ớt. Chúng tôi đã 
không bỏ lỡ cơ hội được tham dự một 
lớp dạy làm kim chi do các bạn Hàn 
Quốc cầm tay chỉ việc. Quả là thú vị.

Tới Hàn Quốc bạn không nên bỏ qua một 
điểm đến khá thú vị - hòn đảo được mệnh 
danh là thiên đường tình yêu - đảo Jeju. 
Một hòn đảo có tới vài trăm miệng núi 
lửa lớn nhỏ đã chết từ hàng trăm, hàng 
triệu năm, tự thân nó đã gây sự tò mò, 
phấn khích cho du khách. Hòn đảo xưa 
kia vốn rất xa xôi, khắc nghiệt, chỉ dành 
cho các phạm nhân bị tù đày này, năm 
2011, đã được bầu là một trong 7 kì quan 
thiên nhiên của thế giới. 

Jeju có khung cảnh thiên nhiên yên 
bình, lãng mạn với bốn bề sóng biển 
mênh mang. Bãi cột đá Jusan Jelli độc 
đáo do núi lửa phun trào tạo thành, những 
con đường quanh co ven biển với triền cỏ 
xanh mát mắt hay nghệ thuật xếp đá của 
người dân Jeju khiến bất cứ ai cũng trầm 
trồ... Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan 
ilchulbong - một miệng núi lửa  được 
gắn tới bốn biểu tượng: khu bảo tồn thiên 
nhiên thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, 
công viên địa chất thế giới và là một trong 
bảy kì quan thiên nhiên thế giới mới.
Jeju còn được gọi là đảo đá đen. Đá rải 
trên mặt đất, đá được xếp thành hàng 
rào ngăn cách giữa các gia đình, các 
thửa ruộng… Đá được đẽo gọt công 
phu thành những bức tượng độc đáo, đá 
là món quà lưu niệm cho du khách… 
Có thể ví Jeju như một tác phẩm sắp đặt 
bằng đá khổng lồ với sự hợp sức của cả 
thiên nhiên và con người. Ngoài những 
tác phẩm thiên tạo độc đáo như mỏm đá 
hình đầu rồng, bãi cột đá Jusan Jelli thì 
những nghệ nhân tạc đá tài hoa của Jeju 
đã thổi hồn cho đá núi lửa qua nghệ 
thuật đẽo gọt, sắp xếp đá tài tình. Nhìn 

vào các bức tượng đá và vô vàn các sản 
phẩm thủ công được đẽo gọt công phu 
từ đá cũng đủ biết về cuộc sống sinh 
hoạt, phong tục tập quán của người dân 
nơi đây. Đó là bóng dáng của những 
bức tượng phụ nữ nhẫn nại còng lưng 
gùi nước đứng trong các khu vườn, 

công viên. Điều này cho thấy đàn ông 
ở đảo phải đi biển mưu sinh nên mọi 
việc ở nhà đều do phái yếu gánh vác. 
Độc đáo nhất có lẽ là hình ảnh tượng 
đá mặt người dolharubang được coi là 
vị thần hộ mệnh làng ven biển xưa giúp 
dân làng phòng trừ bệnh tật, hiểm họa, 
mang lại hạnh phúc… ông phúc thần 
được tạc bằng đá với đủ kích cỡ hiện 
diện ở khắp nơi.
Khám phá xứ kim chi, bạn cũng chớ bỏ 
qua đảo Nami - nơi ghi hình bộ phim 
Bản tình ca mùa đông đã quen thuộc 
với khán giả Việt Nam. Cách thủ đô 
Seoul 63 km về phía tỉnh Chuncheon 
(phía nam Hàn Quốc), chạy xe ôtô mất 
khoảng một tiếng đồng hồ là bạn đã đến 
hòn đảo xinh đẹp này. Khí hậu tại Nami 
mát mẻ và khoáng đạt quanh năm. rất 
nhiều bạn trẻ đến đây vào mùa hè để 
tận hưởng không khí dễ chịu và yên 
bình. Mùa thu là quãng thời gian đẹp 
nhất để đến Nami, khi những tán cây 
ngân hạnh bắt đầu chuyển màu. Lá 
vàng xen lẫn lá đỏ tạo nên những mảng 
màu vô cùng rực rỡ.
Tạm biệt Hàn Quốc sau một tuần ít ỏi, 
chúng tôi có được những thước phim 
đẹp cho Hành trình khám phá. Các 
chương trình sẽ lên sóng VTV2 trong 
tháng 1/2016.

NGọC Mai (Ghi)

Ngôi nhà hình nấm của người dân đảo Jeju thời cổ

Ghi hình trên đường phố

Những bức tượng đá mặt 
người dolharubang
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mối Tình Thầy Trò
Tình cờ, tôi gặp nghệ sĩ Ngọc Hương 
tại một hẻm nhỏ thuộc quận Gò Vấp, 
Tp.HCM. Trong căn nhà sạch sẽ, thoáng 
mát, được bài trí theo phong cách hiện 
đại nhưng bất cứ ai bước vào đều ấn 
tượng với bức ảnh cũ kĩ, hoen mờ, 
ngay ngắn trên tường. Đó là bức ảnh vợ 
chồng nghệ sĩ Ngọc Hương - soạn giả 
Thu an khi mới kết hôn. Nghệ sĩ Ngọc 
Hương bước từng bước chân nặng nề, 
khó nhọc ra đón khách, gương mặt khắc 
khổ cố gượng cười. Bà cho biết, đây là 
căn nhà của vợ chồng cậu con trai. Nửa 
năm trước, bà đã phải bán căn nhà mà 
bà và người chồng đã khuất chung sống 
trong nhiều năm trời. Số tiền bán nhà để 
trả một khoản tiền lớn mà trước đây bà 
vay nợ khắp nơi để chữa bệnh  
cho chồng. 
Khi nghe tôi truyền đạt lại những thắc 
mắc của khán giả về sự vắng mặt của 
nghệ sĩ Ngọc Hương trong nhiều năm 
gần đây, bà không kìm được những 
dòng nước mắt. Bà nói, Ngọc Hương 
giờ đây chỉ sống bằng thân xác nhiều 
bệnh tật, còn tâm hồn bà đã chết từ ngày 
soạn giả Thu an, chồng bà, từ giã cõi 
đời. “Nghệ sĩ là người lao động và cống 
hiến bằng tâm hồn. Giờ đây tâm hồn 
tôi mất đi, chắc rằng tôi không thể hoạt 
động nghệ thuật được nữa”, bà ngậm 
ngùi nói. Thế nhưng, khi được hỏi về 
những kỉ niệm trong đời sống vợ chồng, 
từ ngày mới quen nhau đến suốt quãng 
thời gian chung sống, đôi mắt nghệ sĩ 
lại sáng lên thấy rõ. Mặc dù biết rằng 
quá khứ đã qua, nhưng nó luôn là động 
lực giúp nghệ sĩ Ngọc Hương sống đến 
ngày hôm nay. 

Những kí ức tràn về trong tâm trí nghệ 
sĩ, từ ngày mới chỉ là một cô đào chập 
chững bước lên sân khấu, đến khi được 
các đoàn hát ưu ái chọn là đào chính. 
Mọi chuyện diễn ra như đã được sắp 
đặt từ trước, không có gì khó khăn với 
cô gái được sinh ra trong một gia đình 
nghệ thuật, cha mẹ đều là những nghệ 
sĩ hát bội có tiếng vùng đất Nam Bộ. 
Tài năng sớm được bộc lộ qua giọng hát 
trời phú, trong trẻo và đầy cảm xúc. Từ 
đoàn cải lương Thủ Đô đến đoàn Kim 
Chưởng, Ngọc Hương luôn được ưu 
ái chọn làm đào chính và nhanh chóng 
được khán giả yêu mến. Không những 
sở hữu giọng ca đặc biệt, Ngọc Hương 
còn khiến người ta xao xuyến bởi nhan 
sắc mặn mà, nữ tính.
Tài năng của cô đào Ngọc Hương sau đó 
lọt vào tầm ngắm của soạn giả Thu an, 
vốn được coi là một trong những soạn 
giả kĩ tính nhất, đồng thời cũng là tác 
giả của nhiều vở cải lương đình đám lúc 
bấy giờ. Lời đề nghị hợp tác của soạn 

giả Thu an là bước ngoặt lớn đối với 
cuộc đời nghệ sĩ Ngọc Hương. Những 
sáng tác của Thu an gặt hái được những 
thành công vang dội khi có sự xuất hiện 
của Ngọc Hương. Cặp thầy trò Thu an - 
Ngọc Hương trở thành cặp bài trùng nổi 
tiếng giới cải lương lúc bấy giờ.
Sự ăn ý của Thu an và Ngọc Hương 
không chỉ trong công việc mà còn ở trong 
cuộc sống đời thường. Mối quan hệ thầy 
trò sau đó được phát triển thành tình bạn 
thân thiết và cuối cùng tình yêu nảy nở 
trong hai tâm hồn đồng điệu. Đám cưới 
của soạn giả Thu an và nghệ sĩ Ngọc 
Hương diễn ra, ai cũng vui mừng và hạnh 
phúc thay cho “cặp đôi hoàn hảo”.

Mối tình thầy trò của
nghệ sĩ NGọC HươNG

cặp bài Trùng Thu an - ngọc hương vẫn được giới cải lương nhắc 
Tới với niềm ngưỡng mộ sâu sắc. họ vừa là Thầy Trò, vừa là Tri kỉ, 
vừa là vợ chồng, gắn bó với nhau suốT hơn 50 năm. Từ ngày soạn 
giả Thu an qua đời, nghệ sĩ ngọc hương cũng vắng bóng  
Trên sân khấu…

Nghệ sĩ Ngọc Hương và chồng ngày trẻ

Nghệ sĩ Ngọc Hương hiện tại

VT
VVăN Hóa

Giải Trí
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Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tách ra 
hoạt động độc lập và lập ra một đoàn 
mới mang tên Hương mùa thu. Tại đây, 
Ngọc Hương vẫn là đào chính và Thu 
an vẫn là soạn giả, đoàn hát có hai tên 
tuổi nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự 
đóng góp của nhiều nghệ sĩ và mang lại 
những thành công liên tiếp. Cặp đôi Thu 
an - Ngọc Hương càng ngày càng được 
khán giả và người trong giới ngưỡng 
mộ. Đoàn cải lương Hương mùa thu 
nhiều lần rơi vào khó khăn, nhưng nhờ 
sự quyết tâm và đồng thuận của hai vợ 
chồng, đoàn từng bước vượt lên khó 
khăn và ngày càng vươn xa. 

Tâm hồn đã mấT Cùng 
ngƯỜi Chồng hơn 50 năm 

Tình nghĩa
Đối với vợ chồng soạn giả Thu an - 
nghệ sĩ Ngọc Hương, tình yêu không chỉ 
là tình cảm hai người dành cho nhau, 
mà còn là tình yêu chung với nghệ thuật 
cải lương. Chính vì thế, mọi thăng trầm 
trong đời sống tình cảm vợ chồng luôn 
gắn bó với đoàn cải lương Hương mùa 
thu. Tình nghĩa vợ chồng hơn 50 năm 

là lí do vì sao sau khi soạn giả Thu an 
qua đời, khán giả không còn thấy xuất 
hiện cái tên Ngọc Hương nữa. Từng giọt 
nước mắt rơi xuống 
trên gò má nghệ sĩ 
Ngọc Hương: “Khi 
soạn giả Thu an đổ 
bệnh, tôi không hoạt 
động tại các đoàn hát 
nữa, phần lớn thời 
gian là để chăm sóc 
chồng. Từ ngày chồng 
phải điều trị tại bệnh viện, tôi cũng 
không đi diễn, nên cuộc sống vô cùng 
khó khăn. Bán đi căn nhà khang trang 
chúng tôi tích cóp cả đời mới mua được 
mà cũng không đủ chi trả tiền điều trị, 
tôi phải vay người thân, bạn bè. Tôi tìm 
mọi cách cứu chồng, cũng là cứu chính 
mình. Bởi khi ấy tôi nghĩ, nếu không 
có chồng bên cạnh, cuộc đời tôi cũng 
không còn ý nghĩa, chi bằng đi theo 
chồng để được ở bên anh ấy như suốt 
50 năm vừa qua”.  Sự ra đi của soạn giả 
Thu an gây ra một cú sốc lớn đối với 
nghệ sĩ Ngọc Hương. Suốt mấy năm 
trời, bà bần thần không tin nổi chồng 

mình đã vĩnh viễn ra đi. Bà sống nhờ 
vào những kỉ niệm chắp ghép được 
trong từng giấc mơ. Từ ngày chồng mất, 

bà suy sụp hẳn, trở 
thành một góa phụ 
già nua với đủ thứ 
bệnh trong người 
và hơn cả là trái tim 
đã tan vỡ. Bà kể lại: 
“Lần gần đây nhất, 
tôi lên sân khấu 
phải ngồi xe lăn. 

Khi ấy, tôi được mời ca một câu vọng 
cổ. Không hiểu vì sao, thường ngày tôi 
mệt đến không thở được, nhưng lại ca 
câu vọng cổ đó trọn vẹn và tròn vành 
rõ chữ. Có lẽ là nhờ tình yêu với nghệ 
thuật được khơi dậy, nhưng chỉ trong 
phút chốc đó thôi. Ca xong câu vọng cổ, 
tôi đã ngất và phải đi cấp cứu”. Nghệ sĩ 
Ngọc Hương luôn ấp ủ một niềm khao 
khát, đó là sẽ có một động lực thật lớn, 
như soạn giả Thu an đã từng mang lại 
cho bà, để bà có sức mạnh trở lại sân 
khấu, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê 
của mình.

VăN HươNG

suốt hơn 50 năm, Thu An và Ngọc 
Hương là hai cái tên chưa bao giờ 
tách rời, cả trong nghệ thuật lẫn 
đời sống thường ngày. Họ vừa là 
thầy trò, vừa là tri kỉ, vừa là vợ 
chồng với hai tâm hồn luôn gắn bó 
khăng khít.
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Nhà báo Lê Bình tại biên giới Macedonia

hari won không chỉ cuốn húT 
người đối diện bởi khuôn mặT 
biểu cảm sinh động, nụ cười 
luôn nở Trên môi mà còn ở cách 
nói Tiếng việT lơ lớ, suy nghĩ 
Thẳng Thắn và rấT chân Thành. 
sau cuộc đua kỳ Thú 2013, cô có 
những bước Tiến mạnh mẽ Trong 
showbiz việT với nhiều vai Trò 
như: ca sĩ, diễn viên, mc và ngày 
càng được nhiều khán giả yêu 
mến. phải chăng cô gái mang hai 
dòng máu việT - hàn đang nhắm 
đến hình Tượng nghệ sĩ đa năng?

 pv: Với lợi thế là người đã từng hoạt 
động trong showbiz Hàn (nhóm nhạc 
Kiss) và Việt Nam, bạn thấy môi trường 
làm việc ở hai nơi như thế nào?
hari won: Đó là hai môi trường hoàn 
toàn khác nhau, ở Hàn Quốc thì cực kì 
chuyên nghiệp, ca sĩ được lập trình sẵn 
bởi công ti quản lí, làm việc bất kể ngày 
đêm, thậm chí không có thời gian ăn ngủ. 
Còn ở Việt Nam thì thoải mái hơn nhiều, 
mình có thể làm những việc mình thích, 
các mối quan hệ của những người trong 
showbiz Việt cũng hòa đồng và thoải 
mái hơn. riêng Hari thì thích môi trường 
showbiz tại Việt Nam hơn.

 Với một nghệ sĩ mang hai dòng máu 
Việt - Hàn, khó khăn nhất của Hari khi 
hòa nhập showbiz Việt là gì?
Ở bất kì đâu, thì Hari cũng luôn được 
những người anh, người chị trong nghề quý 
mến và giúp đỡ rất tận tình. Có lẽ mang 
trong mình một nửa dòng máu Việt và cũng 
đã sinh sống tại Việt Nam trong một thời 
gian dài nên hầu như không có sự khác biệt 
về văn hóa. Nếu có khó khăn thì có lẽ là 
trở ngại về ngôn ngữ, vì phát âm tiếng Việt 

của Hari không được chuẩn lắm nên đôi 
khi người khác không hiểu được hết ý của 
mình và gây ra vài hiểu lầm. 

 Bạn nói tiếng Việt khá ổn, nhanh nhẹn, 
ứng biến cũng tốt nhưng mọi người cho 
rằng Hari chỉ nên làm MC cho vui thôi. 
Bạn sẽ khắc phục nhược điểm để tiếp tục 
công việc dẫn chương trình? 
MC chỉ là cuộc dạo chơi, không hơn 
không kém. Trong tất cả các chương trình 
mà Hari đảm nhận việc dẫn luôn cần một 
MC giỏi đứng bên cạnh để có thể đỡ và 
giúp cho Hari tự 
tin. Tuy nhiên, 
Hari cảm thấy bản 
thân mình không 
phù hợp lắm nên 
có lẽ dừng lại 
trước khi thành 
thảm họa.

 Bạn mong 
muốn mình sẽ ghi 
dấu ở lĩnh vực nào nhiều nhất? 
Chắc chắn là Hari muốn tập trung và gặt 
hát thành công trong vai trò ca sĩ, bởi âm 
nhạc luôn là đam mê cháy bỏng từ lúc 
mình còn nhỏ xíu. 

 Hari tạo ấn tượng với khán giả về tính 
cách thẳng thắn, tự nhiên mà rất sâu sắc. 
Những suy nghĩ đó của bạn là ảnh hưởng 
từ ai?
Người Việt Nam có câu: “Cha mẹ sinh 
con, trời sinh tính” nên có lẽ tính cách 
của mình là do... ông trời ban cho. Nói 

đùa vậy thôi, tính cách của Hari được 
hình thành và ảnh hưởng bởi môi trường 
giao tiếp ngoài xã hội, bạn bè, những vấp 
ngã trong cuộc sống và bố mẹ cho Hari 
nền tảng giáo dục tốt.

 Nhìn Hari trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, bí 
quyết để giữ gìn nhan sắc của bạn là gì?
Luôn sống lạc quan, yêu đời và tươi cười 
trước mọi tình huống trong cuộc sống. 

 Hari có thể chia sẻ về kế hoạch cho 
nghệ thuật và cuộc sống riêng của bạn 
trong năm 2016? Bạn đã nghĩ đến một 

đám cưới chưa?
dịp Tết này Hari sẽ đón 
mẹ qua Việt Nam để cả 
gia đình sum vầy. Hari có 
một kế hoạch rất lớn là 
mua một căn nhà tại Việt 
Nam để mình không còn 
là người “vô gia cư” nữa. 
Đám cưới phụ thuộc vào 

duyên số nên mình sẽ không đặt ra một 
kế hoạch nào cả, cứ để mọi việc đến một 
cách tự nhiên.

 Bạn có thể bật mí một bí mật mà khán 
giả chưa từng biết không?
Giống như bao phụ nữ khác, bí mật mà 
Hari không bao giờ muốn mọi ngươi biết 
đó chính là... cân nặng. Ngoài ra, những 
thói hư tật xấu khác đều bị các bạn bóc 
mẽ hết cả rồi (cười).

 Cám ơn bạn!
pHươNG pHươNG (Thực hiện)

Hari WoN
Âm nhạc là  
đích đến cuối cùng

Hari  không chủ định xây dựng hình 
ảnh nghệ sĩ đa năng, chính xác là 
bản thân mình ham vui, thấy cái gì 
hay ho, hấp dẫn cũng muốn tham 
gia cho biết và cũng để thử thách 
bản thân mình nhưng đích đến cuối 
cùng vẫn là ca sĩ chuyên nghiệp.

Hari Won trong CT Cuộc đua kì thú 2013 Hari Won trong phim Chàng trai năm ấy
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Tác nghiệp tại trại tị nạn Bekaa, 
Biên giới Syria - Li-Băng
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Cái mũi là… “Cần Câu Cơm”
pv: Chào “anh Thắng mũi to”, xin lỗi 

vì gọi anh như vậy nhưng quả thực, mỗi 
lúc nhìn thấy anh trên tivi cũng như 
ngoài đời không chỉ tôi mà nhiều người 
đều gọi vậy. Danh xưng ấy có khiến anh 
phật lòng? Đã bao giờ anh có ý định 
phẫu thuật mũi để thon gọn hơn?
- nghệ sĩ hài quang Thắng: Vì đây là 
biệt danh mọi người đặt cho mình nên 
mình rất quý nó. Khán giả có quý và 
đánh giá cao về nỗ lực hết mình trong 
nghề nghiệp của Quang Thắng thì mới 
đặt cho biệt danh đấy. Đối với tôi, khi 
chưa làm nghệ thuật thì hơi chạnh lòng. 
Nhưng bây giờ,  khuôn mặt có cái mũi 
to này đã để lại ấn tượng sâu đậm cho 
khán giả, nhất là nó không chỉ đem lại 

lộc cho bản thân cùng gia đình mà còn 
cho cả thương hiệu mời quảng cáo.  Cũng 
vì thế, không bao giờ tôi có ý định phẫu 
thuật cái mũi to này. Mũi thon gọn đi thì 
Quang Thắng thất nghiệp ngay. Đây là 
“cần câu cơm” của Quang Thắng đấy!

Lớp nghệ sĩ hài cùng thời anh vẫn 
luôn tạo được sức hút với công chúng 
mỗi khi xuất hiện. Việc tìm kiếm và đào 
tạo những gương mặt hài mới rõ ràng là 
không đơn giản? 

- Nhìn chung, nghề diễn có nhiều 
trường lớp đào tạo nhưng đối với nghề 
diễn viên hài thì chưa có trường lớp. 
Mỗi người đều có tố chất hài khác 
nhau, cái duyên khác nhau, cái dí dỏm 
khác nhau nên để trở thành một diễn 
viên hài là rất khó. Năm nay Quang 

Thắng cũng gần 50 tuổi rồi, cũng muốn 
truyền lại cho thế hệ sau nhưng thấy 
khó bởi yếu tố hài hước còn phụ thuộc 
vào từng con người. Sau lứa diễn viên 
của Quang Thắng và các diễn viên hài 
hiện nay như: NSưT Chí Trung, Vân 
dung, Quốc Khánh… thì chưa tìm 
được thế hệ kế cận.

Sân khấu kịch và điện ảnh có quá ít 
giá trị nghệ thuật đích thực mà bị những 
thứ hào nhoáng bên ngoài lấn át, anh có 
nghĩ như vậy? 

- Không chỉ tôi mà các nhà chuyên môn 
đã ngồi tọa đàm với nhau về vấn đề này. 
Sân khấu hiện nay không như xưa nữa 
bởi hiện nay có quá nhiều yếu tố ngoại 
cảnh chi phối. Có thể kể đến các chương 
trình trò chơi truyền hình thực tế lấn át 

       Nghệ sĩ hài Quang Thắng 
CấM TiệT CoN THeo diễN Hài

đảm nhận nhiều vai diễn hóm hỉnh và hài hước, nghệ sĩ hài quang Thắng 
là gương mặT quen Thuộc Trên sân khấu hài miền bắc. Trước Thềm năm 
mới bính Thân 2016, Tôi đã có dịp ngồi Trò chuyện với quang Thắng để 
nghe anh Tâm sự chuyện đời và chuyện nghề.
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nên không nhiều người dân đi xem kịch 
nên đạo diễn, diễn viên giỏi bị mai một 
và đi theo thị hiếu để kiếm sống.

Nền hài kịch hiện nay ở hai miền, Nam 
- Bắc vẫn còn nhiều điều khác biệt, anh 
có thấy thế không?

- Thị hiếu văn hóa ở hai miền khác nhau 
nên không thể so sánh, đánh đồng được. 
Người miền Nam dễ tính, không quan 
tâm đến yếu tố cao siêu. Họ đi xem kịch 
chỉ nhằm mục đích để giải trí, xả stress 
nên sân khấu kịch ở miền Nam luôn sáng 
đèn vào dịp cuối tuần.  Còn sân khấu kịch 
ở miền Bắc thì quá ảm đạm.

Nghệ thuật cho ta nhiều vinh quang 
nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Lí do anh 
chọn nghề ? Có khi nào anh manh nha ý 
định bỏ nghề diễn, chứ diễn mãi mà vẫn 
nghèo anh có thấy nản không?

- Với hơn 20 năm phấn đấu trong nghề, 
nghệ thuật đã cho tôi nhiều thứ, nhất 
là đã để lại ấn tượng trong lòng khán 
giả với các vai diễn. Ngoài ra, vì không 
còn nghề gì khác nên đành phải đi làm 
diễn viên. Từ bé, tôi đã nhắng nhít 
rồi nên khiếu hài vận vào người. Tuy 
nhiên, khi ngồi một mình, với từng ấy 
thời gian tham gia nghệ thuật tôi cũng 
thấy nản lắm nhưng vì cuộc sống, đã 
đâm lao phải theo lao. Nghệ sĩ khi 
nhìn ánh đèn sân khấu sẽ quên hết. 
Nếu bỏ nghề thì không biết làm gì. ai 
cũng phải lo toan cuộc sống nhưng cái 
nghiệp nó đã vận vào rồi, buộc mình 
phải theo nó suốt đời thôi.

bùi ngùi Tuổi Thân
Có khi nào anh cảm thấy mình đóng 

hài mà không “hài” được chưa? Nếu sau 

Quang Thắng và Vân Dung trên Sân khấu Nghiêng

Quang Thắng trong chương trình Chết cười

này các con anh có năng khiếu diễn hài, 
anh có cho con nối nghiệp bố không?

- Những vai mà Quang Thắng đóng 
không hài được là những vai chính kịch 
nhưng lại được HCV của Bộ Văn hóa 
như vở Lên tiên (năm 1994). Nếu sau này 
con có năng khiếu diễn hài thì không bao 
giờ tôi cho con theo nghề này cả. Cấm 
tiệt! Nghề diễn, nó bạc bẽo. rất may là 
cháu không có năng khiếu này. 

 Nhiều người cho rằng, người tuổi Thân 
thường vất vả. Anh thấy có đúng không? 

- Người tuổi Thân, chính bản thân tôi rất 
vất vả, tự thân làm nên, không ai giúp.  
Đúng là: “Người ta tuổi dậu, tuổi Mùi, 
còn mình thì lại bùi ngùi tuổi Thân”. 
Ngoài ra, tôi nghe nói người tuổi Thân 

cơm áo gạo tiền cho con thì trong ngày 
Tết (tính từ đêm 30 Tết), tôi không nhận 
bất cứ show diễn nào để dành thời gian 
sum họp gia đình cho tới tận ngày 8 Tết.

 Nhắc đến Tết, không thể không nhắc 
đến Táo Quân. Kỉ niệm đáng nhớ nhất 
đối với Quang Thắng về Táo Quân? 

- Quang Thắng được tham gia Táo quân 
từ cách đây hơn 10 năm. Kỉ niệm nhớ 
nhất là đóng Táo Giáo dục, bị treo ở trên 
cao mấy chục mét rồi được hạ cánh an 
toàn. Ngồi trên nóc cung Việt - Xô chỉ 
sợ đứt dây, người mình như con gián. 
Táo quân hay nhất đối với Quang Thắng 
là chương trình Táo idol. Tuy nhiên, để 
được một chương trình Táo quân thành 
công như thế thì nghệ sĩ phải lao động 

mà sinh giờ dần thì rất sướng, còn tôi 
sinh giờ Tuất thì rất vất vả.

Năm tới là năm tuổi, anh có quan tâm 
nhiều đến vấn đề này không? 

- Tôi cũng không quá để ý đến năm tuổi. 
Nhưng sang năm 2016, chắc chắn tôi sẽ 
chú ý giữ gìn và cũng mong được Trời 
phật phù hộ. Chuyện hên xui đối với tôi 
cũng quan trọng. Có những tháng sung 
với tuổi, tôi không nhận được bất cứ cuộc 
điện thoại nào mời đi diễn cả. Tuy nhiên, 
có những tháng thì làm không hết việc.

 Ngày Tết đối với anh có ý nghĩa  
thế nào?

 - Đối với tôi, từ nhỏ đến bây giờ, ngày 
Tết luôn có ý nghĩa. Cả năm đi diễn để lo 

cật lực trong khoảng thời gian rất ngắn 
nhưng thù lao không được nhiều như mọi 
người nghĩ, chỉ khoảng 2 triệu cho sô 
diễn thôi.

 Tổng kết năm 2015 của anh thì sao?

- Năm vừa qua niềm hạnh phúc mà 
Quang Thắng làm được chính là sự ghi 
nhận, đánh giá cao của khán giả khi lọt 
vào danh sách nhà nước xét tặng Nghệ 
sĩ ưu tú. Ngoài ra, Quang Thắng không 
phải là ca sĩ nên không có kế hoạch được 
lập trình trước. Năm tới, Quang Thắng sẽ 
làm tròn bổn phận công việc ở cơ quan 
và đi diễn khi có lời mời.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
NT (Thực hiện)
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không nuối TiếC 
hào quang quá khứ

Thành công của anh vừa được khẳng 
định khi xác lập được kỉ lục “Diễn viên 
đóng nhiều vai chính nhất Việt Nam”. 
Giờ đây, khi đã ở dốc bên kia của sự 
nghiệp, có khi nào anh nuối tiếc quá 
khứ vàng son?
Tôi từng trên đỉnh vinh quang nhưng tôi 
luôn giữ những kí ức đẹp ấy như một niềm 
tự hào mà không “ngủ quên” trong đó. 
Mãi sống trong hào quang là một sai lầm. 
Chính vì thế mà tôi không nuối tiếc hào 
quang quá khứ mà luôn có ý thức “làm 
mới” bản thân. 

Không chỉ thường xuyên xuất hiện trên 
màn ảnh nhỏ trong các bộ phim truyền 
hình, anh còn vừa tham gia show truyền 
hình Tôi là người chiến thắng, đó cũng là 
cách để anh “làm mới” mình?

 Tôi không bao giờ ngại thử sức nên khi 
được mời tham gia show truyền hình Tôi 
là người chiến thắng thì nhận lời ngay. Tôi 
cũng không nghĩ đây là cuộc thi mà chỉ là 
cuộc vui, chuyện thắng thua không quan 
trọng nên cứ chơi hết mình. Trong cuộc 

đời cũng vậy, tôi thường sống đơn giản, 
không toan tính. 

Có phải vì vậy mà tuy không còn ở trên 
đỉnh của hào quang nhưng Lý Hùng vẫn 
luôn luôn là tên tuổi thu hút khán giả và 
giới truyền thông mỗi khi anh tham gia vai 
diễn mới, xuất hiện ở sự kiện, chương 
trình nghệ thuật, hay làm từ thiện…?

Vào thời phim ảnh thất thế, tôi chuyển 
sang ca hát ở các tỉnh, bị khán giả chê 
mập, tôi buồn lắm. Từ đó, tôi thường 
xuyên tập luyện võ thuật để giữ gìn vóc 
dáng. Vì tôn trọng khán giả mà tôi luôn 
cố gắng giữ phong độ tốt và thay đổi 
hình ảnh mình cho mới mẻ. Tôi không 
có câu lạc bộ người hâm mộ cũng không 
có Facebook để kết nối với khán giả mỗi 
ngày nên dùng các vai diễn và giọng hát 
để kết nối với người hâm mộ. Tôi tồn tại 
đến hôm nay là do chính bản thân mình và 
luôn tâm niệm cách sống của ba tôi, hòa 
đồng với mọi người, đi lên bằng thực lực, 
không dùng các chiêu trò để pr tên tuổi. 

Khi nổi tiếng, tôi không kiêu căng, cũng 
không giở chiêu trò và luôn hết mình vì 
khán giả, đến bây giờ tôi vẫn không thay 

đổi. dù đi hát, đóng phim hay đi du lịch… 
gặp bất cứ ai chào hỏi, xin chụp hình với 
mình, tôi đều vui vẻ đáp lại. Tất cả là nhờ 
yêu nghề, có tâm với nghề, tôn trọng khán 
giả nên nghề và khán giả không phụ mình.

Anh vừa xuất hiện trên màn bạc trong 
vai diễn khá lạ trong Hi sinh đời trai - một 
ca sĩ miệt vườn vì mê mẩn Elvis Presley 
mà ăn mặc y chang “ông vua” nhạc rock 
and roll này, vì mê âm nhạc mà bị vợ bỏ. 
Trước đó, anh vừa thử sức với vai hài 
trong phim sitcom. Anh nghĩ sao khi từng 
là ngôi sao của dòng phim thị trường, 
thành danh với những bộ phim hành động, 
tâm lí, giờ đây, ở tuổi ngoại tứ tuần mới 
“lột xác” bằng những vai hài?

Bấy lâu nay tôi vẫn được biết đến với 
những vai diễn hành động hoặc tâm lí tình 
cảm nhưng thật ra, hài luôn có trong con 
người tôi. Trước đây, có một số lời mời 
đóng phim hài nhưng tôi không nhận lời 
vì  chưa ưng ý. Khi được mời đóng Hi 
sinh đời trai, đọc kịch bản tôi thấy vai 
diễn độc đáo, cá tính và ngoại hình khá, 
đặc biệt lại là thể loại hài tình huống, cũng 
vì quý trọng đạo diễn Lưu Huỳnh nên tôi 
đã nhận lời ngay. Đương nhiên, khi đã 

Lý Hùng đợi chờ...
    duYÊN MuộN

lý hùng - “người hùng màn bạc” 
mộT Thời, nay đã bước vào Tuổi 
ngoại Tứ Tuần. Tuy đã qua Thời 
hoàng kim nhưng nếu những bạn 
diễn của anh Thuở nào như: lê 
Tuấn anh, lê công Tuấn anh, 
công hậu… nay người đã khuấT 
bóng, người rẽ ngang làm kinh 
doanh hoặc nếu đóng phim Thì 
chỉ vào vai phụ Thì lý hùng vẫn 
bền bỉ gắn bó với nghiệp diễn. 
không chỉ đều đặn đóng phim, 
anh còn liên Tục được mời vào 
vai chính Trong nhiều bộ phim 
Truyền hình. chỉ có điều, khi bạn 
bè cùng lứa đều yên bề gia ThấT 
Từ lâu Thì lý hùng vẫn mộT mình 
lẻ bóng.

Lý Hùng trong phim 
Hy sinh đời trai
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quen với một dạng vai nào đó, đổi mới 
mình là điều rất hứng thú. Đây không phải 
lần đầu tôi diễn hài bởi trước đó tôi đã và 
đang đóng rất nhiều sitcom hài trên một 
số đài truyền hình. Vai hài đầu tiên của tôi 
chính là vai một thầy giáo tính tình vui vẻ, 
hóm hỉnh, thích làm văn, viết thơ trong bộ 
phim sitcom Gia đình ngũ quả. Khi thử 
sức trong những vai hài hước, tôi hi vọng 
sẽ mang đến sự thay đổi thú vị cho khán 
giả. Mặt khác, phim sitcom có thu tiếng 
trực tiếp, vai diễn xuất hiện trong mỗi tập 
không nhiều nhưng có điểm nhấn nên gây 
được ấn tượng.

vì duyên ChƯa Tới
Có lẽ vì Lý Hùng nổi tiếng từ khi mới  
16 - 17 tuổi,  những lớp khán giả hâm mộ 
anh ngày ấy nay đều đã  đứng tuổi nên 
nhiều người cảm giác anh đã già. Nhưng 
nếu gặp anh ngoài đời, hẳn không khỏi 
ngạc nhiên, anh vẫn còn trẻ trung và 
phong độ so với tuổi 46. Anh vẫn tự tin 
đảm nhận vai nam chính bên cạnh  nữ 
đồng nghiệp trẻ trung. Bí quyết trẻ lâu của 
anh là gì?

Mặc dù không còn giữ được vóc dáng 

thon gọn như thời trẻ nhưng lâu nay tôi 
vẫn luôn duy trì một nguyên tắc, không 
nhận vai diễn vừa vào phim đã già mà 
chỉ nhận vai diễn có quá trình xuất hiện 
từ trẻ rồi dần dần mới… già. Nhờ chăm 
chỉ luyện tập thể thao, võ thuật mà cho 
đến nay, tôi vẫn có thể đóng cặp với các 
bạn diễn tuổi kém mình tới phân nửa như: 
Thanh Trúc (Mưa thủy tinh), Thu Thủy 
(Quý cô tuổi Dần), Ngân Khánh (Mỹ nhân 
Sài Gòn)….

Một điều quan trọng nữa là tôi luôn giữ 
được tinh thần thoải mái, lạc quan. Tôi 
luôn cảm thấy mình may mắn vì không 
phải lo lắng chuyện mưu sinh bởi cát xê 
đóng phim và ca hát, cộng với lợi nhuận 
kinh doanh cùng gia đình đủ để tôi sống 
thoải mái, dành toàn tâm cho nghệ thuật. 
Sáng tôi tập thể thao, tập võ,  đóng phim, 
chiều về tập gym, tối đi hát. Về đến nhà là 
ngủ. Công việc cuốn tôi đi, không có thời 
gian mà buồn nữa. Có lẽ vì vậy mà tôi đã 
quen với cuộc sống độc thân.

Nhân nói tới chuyện sống độc thân, anh 
định kéo dài cuộc sống này tới  
bao giờ?

Một câu hỏi mà không chỉ nhà báo, khán 
giả mà cả người thân cũng thường hay hỏi 
tôi nhất “khi nào thì lấy vợ?”. Có lẽ, vì 
tôi từng đóng cặp với nhiều mĩ nhân nổi 
tiếng, thậm chí mắc phải chuyện “phim 
giả tình thật” mà chuyện hôn nhân của 
tôi càng được quan tâm. Thậm chí, có 
người còn đặt ra câu hỏi về giới tính của 
Lý Hùng. Tôi chưa kết hôn là vì duyên số 
chưa tới, nên đành phải chờ thôi! 

 Nhiều người vẫn thường hay nhắc tới 
những nữ diễn viên cùng thời đóng cặp rất 
ăn ý với anh như: Diễm Hương, Việt 
Trinh, Thu Hà, Mộng Vân, Y Phụng… 
Thậm chí, Lý Hùng - Diễm Hương còn 
được xếp vào danh sách cặp tình nhân đẹp 
nhất màn ảnh Việt. Có bao giờ anh mong 
được tái ngộ họ trên màn ảnh? 

Tôi ít có dịp gặp lại họ, vì bây giờ ai cũng 
bận công việc, gia đình, hoặc cách xa nửa 
vòng trái đất. Nhưng đôi khi cũng mong, 
giá có kịch bản nào hay và phù hợp để tôi 
được tái ngộ những mĩ nhân này. Tôi nghĩ, 
đó cũng là mong muốn của khán giả từng 
hâm mộ họ một thời…

 Hà HươNG (Thực hiện)
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diễN ViêN MiNH HươNG

Trưởng thành 
theo từng vai diễn

không còn bóng dáng 
của cô nàng Tuổi Teen 
nhí nhảnh Trong nhậT 
kí Vàng anh hay sự 
Trong sáng, Trẻ Trung 
Trong Tình yêu không 
hẹn Trước, minh hương 
của Lời ru mùa đông là 
người phụ nữ Trưởng 
Thành. minh hương đã 
điểm Tô cho nhân vậT 
ngân chúT gì đó hài 
hước rấT nhẹ nhàng, 

dễ Thương.

Tái xuất với một vai diễn 
hoàn toàn khác với những 
hình ảnh trước đây của mình, 
đó là cách Minh Hương lựa 
chọn cho ngày trở lại  
phim trường?
Trở lại phim trường, Minh 
Hương mong muốn có sự 
thay đổi, có chút mạo hiểm và 
trưởng thành hơn trong diễn 
xuất và vai Ngân đã đáp ứng 
được những yêu cầu đó.

Ngân là một cô vợ hay 
ghen và có phần lắm lời. Nếu 
được lựa chọn lại, bạn có đề 
nghị đạo diễn được đóng vai 
này nữa không?
Đây là một nhân vật khác 
hẳn với các nhân vật trước 
đây của Minh Hương. Trước 

kia, Hương hay nhận những 
vai trẻ trung, trong sáng, còn 
Ngân trong Lời ru mùa đông 
trưởng thành, già dặn, đanh 
đá. Điều đó làm Hương cảm 
thấy thú vị khi nhận vai, vì 
được thay đổi theo từng số 
phận tính cách nhân vật. Nếu 
được lựa chọn lại, Hương vẫn 
muốn được nhận vai diễn này. 
Với lại, khi đã xác định làm 
diễn viên thì Minh Hương 
không ngại bất kì vai diễn 
nào.

Minh Hương ngoài đời có 
tính hay ghen tuông như Ngân 
không nhỉ?

Hương rất may mắn có một 
cuộc sống gia đình khá êm 
ấm, ông xã rất hiểu và luôn 

ủng hộ công việc của vợ. 
Nhân vật Ngân khác hẳn với 
tính cách của Minh Hương 
ngoài đời nhưng khi mọi 
người xem phim sẽ hiểu, 
không phải cô ấy ghen vô lí 
mà là có nguyên do. Tôi hi 
vọng mọi người cũng sẽ đồng 
cảm với Ngân, còn nếu lỡ có 
những cảnh đánh ghen trong 
phim thì hi vọng khán giả 
cũng đừng ghét Minh Hương 
ngoài đời! (cười). 

Đã hơn 10 năm rồi nhưng 
khán giả vẫn cứ nhắc đến cụm 
từ “Minh Hương Nhật kí 
Vàng anh”, cái bóng của vai 
diễn tuổi teen quá lớn hay tại 
Minh Hương chưa tìm thấy 
nhân vật phù hợp?

Minh Hương trong phim
Lời ru mùa đông
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Thực sự cám ơn VFC đã tạo dựng cho 
Minh Hương một vai diễn đầu đời. Được 
khán giả yêu quý và nhớ đến tận bây 
giờ cũng là điều hạnh phúc với Minh 
Hương nhưng đó cũng là một áp lực rất 
lớn bởi đã theo nghiệp diễn thì để vượt 
qua cái bóng đó quả là điều không dễ 
dù tôi vẫn luôn miệt mài cống hiến sức 
lực của mình trên con đường nghệ thuật. 
Đã có sự thay đổi phong cách diễn xuất 
của Minh Hương qua các phim gần nhất 
như: Tình yêu không hẹn trước (đạo diễn 
Bùi Tiến Huy và NSưT Trọng Trinh) 
và trong các phim sắp tới: Zippo, Mù tạt 
và em. Hi vọng khán giả sẽ yêu quý và 
nhận ra sự thay đổi, sự cố gắng mà Minh 
Hương đem lại.

Dù Minh Hương tốt nghiệp Nhạc viện 
nhưng công chúng biết đến bạn qua 
những vai diễn điện ảnh, truyền hình và 
giờ là một MC. Con đường của Minh 
Hương khá nhiều lối rẽ, bạn nhớ gì về 
những lối rẽ đó?

Có người nói với Minh Hương rằng, 
cuộc sống của mình như một bàn cờ 
được sắp đặt vậy. Nó yên bình, nhẹ 
nhàng và Minh Hương chỉ đón nhận nó. 
Chuyên ngành chính mà tôi được đào 

tạo là đàn tì bà và đàn tranh, còn đóng 
phim hay dẫn chương trình thì cũng đều 
là công việc liên quan đến nghệ thuật, 
lẽ nào mình không thể thử sức?. Mỗi 
lĩnh vực sẽ cho ta nhiều kiến thức, trải 
nghiệm và sự thú vị, vì vậy, bất cứ lúc 
nào cần, Minh Hương vẫn sẽ làm cả ba 
công việc yêu thích đó. 

Hương còn giữ lại gì về bộ môn nghệ 
thuật mà bạn được đào tạo?

Hương vẫn giữ chứ, vẫn phải tập đàn để 
mình không thể quên đi những điều mình 
đã được học. Gần đây, Minh Hương rất 
vui vì đã đem cây đàn của mình đi giao 
lưu và thi tài...

Môi trường truyền hình thích hợp với 
những người năng động nhưng cũng lấy 
đi nhiều thời gian và cả nhan sắc của 
người phụ nữ, điều đó có đúng với Minh 
Hương không?

Minh Hương giờ là MC, biên tập viên 
tại  kênh truyền hình aNTV. Đúng là tính 
chất công việc của truyền hình đòi hỏi 
sự năng động, thời gian và kiến thức rất 
nhiều. Tuy nhiên, nếu mình biết sắp xếp 
thời gian hợp lí thì vẫn ổn. Tôi nghĩ rằng 
mình còn trẻ, phải làm nhiều việc có ý 

nghĩa, sống có ích... như vậy đã đủ động 
lực để không thấy mệt mỏi rồi.

Được biết, hiện Minh Hương đang 
tham gia vào một dự án phim khá thú vị 
Zippo, Mù tạt và em, bạn có thể chia sẻ 
về vai diễn của mình trong phim này?  

Hương đảm nhận có tên là Hoài Xù, 1 
trong 5 nhân vật chính, một nhà văn nổi 
tiếng trên mạng, thích đọc tiểu thuyết 
và xem các bộ phim dài tập sướt mướt. 
Khi đọc kịch bản, Minh Hương không 
thể nhịn được cười với tính cách nhân 
vật Hoài - một cô gái khá tăng động với 
những câu châm ngôn, triết lí ở trên trời. 
Đây là tuýp nhân vật hài hước, và cũng 
là một vai diễn Minh Hương rất tâm đắc. 
Tôi cũng mong được tiếp tục cộng tác 
làm phim với hai đạo diễn NSưT Trọng 
Trinh và Bùi Tiến Huy sau bộ phim đã 
từng tham gia trước đây Tình yêu không 
hẹn trước. Hi vọng, Zippo, Mù tạt và em 
sẽ đem lại hiệu ứng tốt cho năm 2016.

Cảm ơn Minh Hương!

HiỀN NGuyêN 
 (Thực hiện)
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Tiêu Châu Như Quỳnh 
sức sống ngày trở lại

Tiêu châu như quỳnh Từng 
được dự đoán sẽ Trở Thành 
nhân Tố đình đám của làng 
nhạc Trẻ khi Tham gia The 

Voice 2012. nhưng cô cháu gái 
của lam Trường chưa có 

bước Tiến như mong đợi vì 
những Trở ngại Từ cuộc 

sống riêng và ngay chính 
bản Thân mình. cô đã có 

khoảng Thời gian chậT vậT 
Tìm hướng đi phù hợp để pháT 

Triển hình ảnh và sự nghiệp 
âm nhạc. đầu năm 2016,  

Tiêu châu như quỳnh 
 bấT ngờ Tái XuấT sau  

Thời gian im ắng. cùng với sự 
Thay đổi mạnh mẽ về  

phong cách Thời Trang,  
như quỳnh hứa hẹn  

sẽ lộTXác Trong  
sản phẩm âm nhạc mới  

Theo hướng năng động,  
mạnh mẽ hơn. 
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 Tiêu Châu Như Quỳnh quá im  
hơi lặng tiếng, bạn đã làm gì trong thời 
gian qua? 
Tôi dành thời gian để đi du lịch kết hợp 
lưu diễn ở Mỹ, Hồng Kông… Tính tôi 
vốn thích đi đó đây để khám phá và học 
hỏi những điều mới mẻ. Hơn nữa, khi 
chưa có gia đình là lúc tự do nhất để làm 
những điều mình thích (cười). 

 Bạn từng được giải Nhất cuộc thi 
Tiếng hát Truyền hình 2009, là một 
trong những thí sinh ấn tượng của 
The Voice 2012, lại có người chú Lam 
Trường nổi tiếng. Đó là những lợi thế 
trong mơ với nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng 
bạn lại không thành công như kì vọng. 
Sự buông lơi nửa chừng là do đâu? Phải 
chăng bạn chỉ xem nghệ thuật là cuộc 
dạo chơi mà không dám dấn thân mạnh 
mẽ hơn?
Cuộc đời mỗi người đều có những bước 
ngoặt. Tôi đã có một khoảng thời gian rất 
căng thẳng. Sau “cú rơi” chí mạng, tôi 
phải đã tự hỏi lại bản thân, nếu bây giờ 
thiếu âm nhạc thì có sống nổi không? Và 
một chữ “Không” rõ ràng, rành mạch đã 
hiện ra trong đầu tôi. Kể từ bây giờ, tôi 
sẽ quyết tâm làm tất cả để theo đuổi đến 
cùng niềm đam mê âm nhạc. 

 Khi bạn tham gia The Voice 2012, 
ca sĩ Lam Trường từng đánh giá bạn 
nhanh nhẹn, xông xáo và đặt nhiều 
niềm tin ở bạn. Nhưng bạn chưa có 
sự bứt phá là do còn e ngại hay chưa 
có được sáng tác phù hợp ghi dấu tên 
tuổi của mình?

Có lẽ cả hai lí do trên đều đúng với tôi 
vào thời điểm đó. Tôi biết thay đổi để 
bứt phá là điều cần thiết nhưng tính tôi 
vốn cẩn thận, chậm rãi quá so với guồng 
quay của showbiz. Giờ đây tôi nhận ra 
rằng nếu mình mãi lơ là thì thành công 
sẽ chẳng bao giờ đến với mình. 

 Thoắt ẩn thoắt hiện trong làng giải 
trí, bạn có nghĩ mình thích hợp với  
showbiz không?
Đã có những lúc tôi cảm thấy ngạt thở. 
Tính tôi vốn cầu toàn, càng làm thì càng 
đặt ra yêu cầu cao và khó hơn với công 
việc. Khi mọi việc không như mình nghĩ 
thì tôi hoang mang và chững lại. Cũng 
có lúc tôi nghĩ mình sẽ dừng cuộc chơi 
nhưng sự kiêu hãnh không cho tôi thất 
bại. Tôi không muốn làm người thua 
cuộc và không bao giờ dám đối mặt với 
bản thân. 

 Album sắp phát hành đánh dấu sự trở 
lại của bạn có gì đặc biệt? Bạn đã xác 
định được hướng đi cho mình chưa, hay 
là thử sức ở tất cả các thể loại nhạc và 
thăm dò phản ứng của khán giả?
Tôi mất khá nhiều thời gian để cho ra 
một sản phẩm ưng ý thể hiện cá tính 
âm nhạc, kĩ năng ca hát, kinh nghiệm 
tích lũy nhiều năm qua. Trước mắt, tôi 
chú trọng vào những ca khúc đơn. Tôi 
sẽ phát hành một số bản audio để xem 
phản ứng của khán giả rồi mới làm tiếp. 
Các ca khúc của tôi mang màu sắc tươi 
tắn, khỏe mạnh, có tiết tấu nhanh. Bây 
giờ người ta pha trộn nhiều dòng nhạc 
với nhau nhưng tôi vẫn thích nhất pop, 

r&B và Hip hop. Hiện nay, album vẫn 
đang trong quá trình thực hiện và chưa 
có tên chính thức. Tôi cố gắng ra mắt 
khán giả trong thời gian sớm nhất để 
không phụ lòng mọi người ủng hộ. 

 Nguồn động lực cho bạn trong lần 
trở lại này là gì?
Trước hết, tôi làm điều này là vì bản 
thân. Trước kia, tôi đã rất e ngại không 
dám hi sinh tất cả vì điều mình tin 
tưởng. Nhưng đến thời điểm này tôi 
nghĩ sự dè dặt đó không cần thiết nữa. 
Tôi có gì làm nấy, làm hết sức, hết 
mình, không ngần ngại thử sức ở nhiều 
lĩnh vực. Nếu mình quyết tâm thì chẳng 
có gì là không thể. 

 Ngoài việc phát hành album, bạn có 
các kế  hoạch nghệ thuật khác không?
Có chứ, tôi vốn tham lam mà! (cười). 
Khi cơ hội đến thì tôi sẽ đón nhận một 
cách vô tư nhất. Bây giờ, công việc là 
ưu tiên hàng đầu của tôi. 

 Đi hát đã nhiều năm nhưng bạn vẫn 
đi lại bằng taxi mà không mua xe riêng. 
Phải chăng thu nhập của nghề ca sĩ 
không đủ sống?
Tôi đang tập trung để mua nhà trước. 
Khi nào có nhà riêng thì tôi mới nghĩ 
đến việc mua xe. Tôi hài lòng với việc 
di chuyển bằng taxi vì khá thuận tiện 
cho công việc. 

 Cảm ơn Như Quỳnh!
yêN THảo (Thực hiện) 

Ảnh: pHaN Võ



32

VT
VVăN Hóa

Giải Trí
pv: Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng nói 

rằng, B Trần là một người rất thông minh 
và có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, vậy mục 
tiêu mà anh muốn chinh phục  
là gì?
b Trần: Mục tiêu mà tôi muốn chinh 
phục lớn lắm nhưng tôi đang vạch ra 
chiến lược từng năm cho mình và cố gắng 
hoàn thành. Năm nay tôi đã hoàn thành 
2 bộ phim điện ảnh là 12 Chòm sao vẽ 
đường cho yêu chạy và Yêu, đó cũng là 
lí do khiến tôi quyết định rời Hà Nội vào 
TpHCM sinh sống. May mắn là cả hai bộ 
phim này đều thành công, nhận được sự 
yêu mến của khán giả. Với tôi, đây là màn 
chào sân khá suôn sẻ, đủ để mình vững 
tâm đầu tư cho những dự án tiếp theo.

Từ những bộ phim ngắn, phim truyền 
hình, bước sang màn ảnh rộng, anh có 
gặp khó khăn gì không?

Tôi không thấy khó khăn gì, thậm chí còn 
cảm thấy “nhàn” hơn nhiều so với lúc làm 
phim truyền hình. Nhưng bù lại phải tập 
trung hơn, hình ảnh phải chau chuốt hơn, 
đặc biệt phải làm rất kĩ những phân đoạn 
có sự xuất hiện của mình. Tôi cũng đã tốt 
nghiệp chuyên ngành đạo diễn điện ảnh 
và có kinh nghiệm làm trợ lí đạo diễn nên 
cũng không bỡ ngỡ với một quy trình sản 
xuất một bộ phim điện ảnh.

Tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn điện 
ảnh nhưng lại khá đa năng, vừa là người 
mẫu, diễn viên, làm MC kiêm luôn stylist, 
sản xuất MV cho các ca sĩ. Sắp tới, anh 
muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng 
hay tập trung cho một công việc cụ thể 
nào đó?

Khi tôi có bằng đạo diễn trong tay, cộng 
thêm kinh nghiệm làm trợ lí đạo diễn, tự 
sản xuất một số bộ phim ngắn thì chắc 
rằng mình sẽ theo nghề đạo diễn. Nhưng 
khi may mắn có cơ hội được tham gia 
phim sitcom 5s Online, tôi mới nhận ra 
rằng, trở thành một diễn viên là phù hợp 
nhất với mình. Vì vậy, những công việc ở 
trên chỉ là kĩ năng để hỗ trợ cho công việc 
diễn xuất.

Kể cả ca hát? Anh sở hữu giọng hát khá 
tốt và cũng từng úp mở ước mơ trở thành 
ca sĩ...?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục học tập và luyện thanh, 
nhưng chỉ để giao lưu chứ không phải đi 
theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi 

sở hữu ngoại hình đẹp cùng lối diễn XuấT Tự nhiên, b Trần đã rấT 
Thành công khi Xây dựng hình ảnh mộT Tay chơi, đẹp mã nhưng vô 

Tâm Trong bộ phim siTcom 5s onLine. không có nhiều độT phá, nhưng 
với  hai vai diễn điện ảnh đầu Tay, anh  vẫn gây ấn Tượng khi  Tiếp 

Tục khai Thác hình ảnh này. Trong những dự án Tiếp Theo,  
b Trần vẫn muốn làm “kẻ Tồi Tệ” vì cảm Thấy mình vẫn chưa  

đi đến Tận cùng với dạng nhân vậT này.

B Trần
vẫn muốn làm

“kẻ Tồi Tệ”



33

nghĩ mình nên tập trung vào một công 
việc chính để phát triển nó cho thật tốt hơn 
là dàn trải ra nhiều nhưng lại không đâu 
vào đâu. 

Trong 12 Chòm sao vẽ đường cho yêu 
chạy, đạo diễn để cho các diễn viên tự trải 
nghiệm và định hình tính cách nhân vật 
của mình. Dưới góc nhìn của một đạo 
diễn, anh thấy cách làm này mang lại 
những hiệu quả gì?

Tôi thấy cách làm này mang lại những 
cảm xúc chân thật cho khán giả. Khi xem 
phim, mọi người sẽ thấy cả 6 nhân vật đều 
có những suy nghĩ, hành động đúng với 
tính cách của giới trẻ bây giờ. Đặc biệt là 
lời thoại: xúc tích và chi tiết nhưng lại rất 
đời thường chứ không giáo điều. Tôi chắc 
chắn rằng, không một biên kịch nào có 
thể viết ra những lời thoại như thế vì đó là 
những lời do chúng tôi tự nghiên cứu cách 
nói chuyện của các bạn trẻ hiện nay, chắt 
lọc và đưa vào phim sao cho gần gũi, đời 
thường nhất.

Có lẽ vì được tự sáng tạo nhân vật của 
mình nên Huy trong 12 Chòm sao vẽ đường 
cho yêu chạy khá giống với B Trần?

Nhiều người cũng nói rằng, tôi đang đưa 
bản thân mình lên phim. Nhưng có lẽ, 
điểm chung duy nhất chỉ là ngoại hình 
thôi, tính cách thì khác hoàn toàn, tôi là 
người khép kín và độc lập hơn nhiều, hoàn 
cảnh gia đình cũng rất khác.

Nhưng bản tính đào hoa và khả năng 
“cua gái” thì chắc chắn là giống rồi vì 
danh sách các mĩ nhân được gắn chung 
với B Trần cũng không hề ít?

Nếu thấy tôi đi chung hay ga lăng với cô 
gái nào cũng đều bị đồn là có mối quan hệ 
tình cảm thì có lẽ danh sách đó phải dài 

vô tận rồi (cười). Đàn ông mà không ga 
lăng với phụ nữ thì không còn là đàn ông 
nữa, showbiz không có những lời đồn thổi 
thì cũng không còn là showbiz nữa. Mình 
có giải thích thì lại bị cho là cố tình tạo 
scandal nên tốt nhất là im lặng.

Để không phải giải thích thì cách tốt 
nhất là công khai một nửa của mình để 
mọi người khỏi mất công đồn đoán?

Một nửa hiện giờ của tôi là công việc, 
bước vào một môi trường mới, 
bắt đầu lại từ đầu, nên tôi 
muốn dành thời gian ổn định 
lại mọi thứ trước khi bắt đầu 
một mối quan hệ mới.

Mặc dù hai vai diễn 
trong 12 Chòm sao vẽ 
đường cho yêu chạy và 
yêu, có nhiều đất diễn, 
được đánh giá khá cao, 
nhưng cũng không 
khác nhiều so với 
Phan lãng tử trong 
5s online, nên vẫn 
chưa mang lại sự đột phá 
cho cá nhân anh?

Tôi cũng chưa thật sự thỏa 
mãn về hai vai diễn này, như  đã chia 
sẻ ở trên, đối với tôi, đó chỉ là màn chào 
sân nên vẫn muốn lựa chọn an toàn. Ngay 
trong bộ phim 12 Chòm sao vẽ đường cho 
yêu chạy, dù đảm nhận vai chính nhưng 
đó cũng chỉ là nhân vật giữ được mạch 
chuyện, giữ được cảm xúc cho câu chuyện 
nhưng vẫn chưa có phân đoạn làm cho 
khán  giả và cả bản thân mình cảm thấy 
“đã”, bộc lộ được hết khả năng của mình.

Vậy vai diễn mà anh đang chờ đợi  
là gì?

Tôi vẫn muốn hóa thân vào nhân vật đúng 
với lứa tuổi của mình, hình ảnh của mình, 
có thể láo hơn một chút, đểu hơn một 
chút… nhưng cần sâu sắc hơn, nhiều cảm 
xúc hơn. Vai phụ thôi cũng được nhưng 
quan trọng là có được những phân đoạn 
thật đắt.

Kế hoạch đặc biệt của anh trong thời 
gian tới là gì?

Sau hai bộ phim này, tôi muốn có thời 
gian để nghỉ ngơi và hoàn thiện bản thân 

mình. Nếu vì tham việc mà 
nhận phim tiếp, 

những 

vai diễn na ná như nhau, cảm xúc cứ đều 
đều như thế, không chỉ khiến khán giả mà 
bản thân mình cũng thấy nhàm chán. Hiện 
tại, tôi vẫn trong giai đoạn lựa chọn kịch 
bản, sau Tết mới bắt đầu triển khai  các dự 
án, tiếp theo.

Cảm ơn anh!

THu TraNG (Thực hiện)

Các diễn viên trong  phim 

12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy

Vôùi keát quaû nghieân cöùu nhieàu naêm, Coâng ty Coå 
phaàn SPM ñaõ ñöa ra thò tröôøng saûn phaåm MyVita 
Joint coù coâng duïng hoã trôï ñieàu trò thoaùi hoùa khôùp, 
giuùp hoài phuïc vaø taùi taïo moâ suïn khôùp, taêng tính 
linh hoaït vaän ñoäng khôùp vôùi caùc thaønh phaàn coù 
chieát xuaát töø töï nhieân vaø thaûo döôïc, ñaây seõ laø löïa 
choïn an toaøn cho ngöôøi bò thoaùi hoaù khôùp. 
Hieän Coâng ty Coå phaàn SPM ñang aùp duïng 
chöông trình öu ñaõi ñaëc bieät: khaùch haøng mua 1 
hoäp Myvita Joint 30 vieân ñöôïc taëng 1 væ 10 vieân, 
ñoàng thôøi coâng ty nhaän giao haøng taïi nhaø khi 
khaùch haøng coù nhu caàu ñaët mua saûn phaåm, vui 
loøng lieân heä soá ñieän thoaïi ñaët haøng 1900 54 54 69  

GPQC: 933/2015/XNQC-ATTP
Sản phẩm này không phải là thuốc, 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nén bao phin
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không dừng lại ở cuộc dạo 
chơi, những cô gái Trẻ được ưu 
ái gọi bằng danh Xưng “hoT 
girl” đang nỗ lực để khẳng 
định khả năng Trong làng giải 
Trí việT. 

bƯớC ra Từ Thế giới ảo
danh xưng “hot girl” xuất hiện vài năm 
trở lại đây để chỉ những cô gái có ngoại 
hình xinh xắn, phong cách thời trang ấn 
tượng được nhiều người yêu mến. Thời 
đại công nghệ số giúp mọi người có 
cơ hội ngắm nhìn nhan sắc của các cô 
thông qua những bộ ảnh trên các tạp chí 
tuổi học trò, diễn đàn giới trẻ hay trang 
cá nhân. Nhiều cô gái có đến hàng triệu 
người theo dõi trên các trang mạng xã 
hội như: Facebook, instagram… Một 
vài cô gái xem danh xưng “hot girl” là 
kỉ niệm đáng nhớ tuổi thanh xuân thì tận 
dụng cơ hội này để bước chân vào làng 
giải trí. Công bằng mà nói, sự xuất hiện 
của các hot girl giúp showbiz thêm phần 
sôi động. Thế nhưng, người đẹp lên 
phim và ca hát thường gặp phải cái nhìn 

định kiến, người ta cho là “bình hoa di 
động” trên màn ảnh, hay dùng vũ đạo, 
thời trang trên sân khấu để che lấp điểm 
yếu của giọng hát hoặc diễn xuất… 
Nhưng không ít người đã và đang làm 
thay đổi định kiến này của dư luận bằng 
những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. 

Thủy Top là biệt danh của Huỳnh Minh 
Thủy, một trong những hot girl thời kì 
đầu. Năm 2008, cô từng gây ấn tượng 
bằng những bộ hình được đầu tư công 
phu, gây tiếng vang lớn. Tuy vậy, phong 
cách gợi cảm của Thủy Top khiến cô bị 
gắn mác “người đẹp não ngắn”. Chính 
vì thế, cô quyết định du học truyền 
thông ở Mỹ 4 năm để thay đổi hình ảnh 
trong mắt khán giả. Năm 2015, cô đã có 
nhiều bước tiến dài khi quyết tâm phát 
triển sự nghiệp ở phương Nam. Thủy 
Top liên tục tham gia các chương trình 
truyền hình thực tế với nhiều thể loại đa 
dạng. Cô không ngại thể hiện sở trường 
lẫn sở đoản của mình. Hiện nay, Thủy 
Top đang tập trung cho vai diễn điện 
ảnh đầu tay Yêu là phải xài chiêu, dự 
kiến ra mắt trong dịp Tết Bính Thân. 

Trang pháp cũng là một trong những cô 
gái Hà thành tạo nhiều dấu ấn trong lĩnh 
vực âm nhạc. Thời gian mới nổi tiếng, 
cô đã nhiều lần thoắt ẩn thoắt hiện trong 
làng giải trí. Sau khi tốt nghiệp đại học, 
Trang pháp đã toàn tâm toàn ý cho đam 
mê. Cô có khả năng hát, sáng tác bằng 
tiếng anh, pháp, Việt. Mới đây, MV 
Đêm, hợp tác cùng với rapper Ty của 
Hàn Quốc được đánh giá cao khi thỏa 
mãn phần nhìn lẫn phần nghe. Trang 
pháp đảm nhiệm vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, 
diễn viên, viết kịch bản cho MV này. 
Năm 2016, cô  lại thử sức ở lĩnh vực 
mới, tham gia chương trình Bước nhảy 
hoàn vũ. 

Hạnh Sina và Emily cũng đang là những 
nhân tố âm nhạc hứa hẹn nhiều bất ngờ 
trong năm 2016. Sắp tới, hai học trò 
cưng của Tuấn Hưng sẽ góp mặt trong 
Hòa âm và ánh sáng (The Remix). Đây 
là phép thử đáng giá với hai cô gái trẻ. 
Sau khi đã nổi tiếng với vẻ ngoài xinh 
đẹp, họ đã từng tham gia nhóm nhạc 
B.Sily rồi tách riêng và gây ấn tượng với 
dòng nhạc underground trong một nhóm 

ngày BùNG Nổ

HoTGirL

Thủy Top

Trang Pháp

Diệp Bảo Ngọc

Quỳnh Chi

Sam

VT
VVăN Hóa

Giải Trí
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ngày BùNG Nổ
bạn trẻ. Tuy vậy, cả hai đã quyết tâm 
nâng cao chuyên môn hơn khi đầu quân 
cho công ti riêng của ca sĩ Tuấn Hưng 
với mong muốn sẽ có những tác phẩm 
được khán giả đón nhận trong vai trò ca 
sĩ chuyên nghiệp chứ không phải “người 
đẹp hát”.

ngày không son phấn
Nếu như các cô gái tấn công làng nhạc 
đã tạo được dấu ấn nhất định thì các mĩ 
nhân chọn điện ảnh lại thiệt thòi nhiều 
hơn. ai cũng biết son phấn, lụa là góp 
phần không nhỏ để mĩ nhân tỏa sáng. 
Vậy mà, khi phải hóa thân vào nhân vật 
trong phim, nhiều cô gái sẵn sàng “làm 
xấu” để nhập vai trọn vẹn hơn. 

ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến Sam 
trong bộ phim Dâu trăm họ. Cô đóng 
vai sinh viên nghèo phải đi làm người 
giúp việc. Khi lên phim, nếu không nhờ 
làn da trắng và đôi mắt lúng liếng đáng 
yêu thì ít người nhận ra Sam. Cô bỏ lại 
mái tóc bồng bềnh, đôi môi đỏ thắm và 
quần áo điệu đà. Thay vào đó là cô sinh 
viên ăn mặc giản dị, tóc buộc gọn gàng. 
Sự “hi sinh” lớn này đã giúp vai du My 
của Sam thêm phần thuyết phục và khán 
giả có thể tin rằng, Sam sẽ gắn bó lâu 
với nghề diễn chứ không chỉ là cuộc dạo 
chơi để thỏa mãn sự tò mò của tuổi trẻ. 

Không thể không nhắc đến bước tiến 
vượt bậc của một hot girl làng nghệ 
phía Nam là diệp Bảo Ngọc. Cô mang 
lại điều mới mẻ cho khán giả qua từng 
vai diễn. Các nhân vật của diệp Bảo 
Ngọc trong các bộ phim gần đây khá 

đa dạng, từ người phụ nữ ác độc vì yêu 
đơn phương trong Giọt lệ bên sông, cô 
gái hơi tưng tưng vui tươi trong Kẻ thù 
phụ nữ, thậm chí là cô gái điên trong 
Mình cưới thật em nhé… Khi được hỏi 
về chuyện đẹp - xấu trên phim, diệp 
Bảo Ngọc chia sẻ: “Khi xác định theo 
nghệ thuật và ăn cơm tổ nghề, thì việc 
làm xấu hay thay đổi ngoại hình là điều 
đương nhiên”. Quả thật, cô đã chăm 
chút nhiều cho các nhân vật của mình. 
Trong số những vai diễn đáng nhớ nhất 
của diệp Bảo Ngọc là phim Mình cưới 
thật em nhé. Ở phim này cô vào vai một 
cô gái bị trầm cảm dẫn đến tâm thần 
nhẹ. Trên phim trường, Bảo Ngọc phải 
để mặt mộc hoàn toàn, tự mình thực 
hiện các cảnh quay nguy hiểm như bị 
xe va quệt, lăn tròn trên nóc capo, nhảy 
xuống sông… Khi xem lại, diệp Bảo 
Ngọc còn không nhận ra mình, nhưng 
cô luôn vui vì hoàn thành yêu cầu. Cô 
tâm niệm: “Thành công của nghệ sĩ 
không phải cứ đẹp hoàn hảo trên màn 
ảnh mà là sự đón nhận của khán giả. Vì 
thế, nếu phải yêu cầu làm xấu mình vì 
vai diễn, tôi vẫn sẵn sàng.” 

Quỳnh Chi là một trong những hot girl 
ồn ào nhất trong năm 2015. Nhưng đằng 
sau chuyện li hôn và giành quyền nuôi 
con lùm xùm trên mặt báo thì vai Chi 
trong phim 12 chòm sao: vẽ đường cho 
yêu chạy của cô khá thuyết phục, khắc 
họa rõ nét nội tâm nhân vật. Là người đã 
trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống 
riêng nên Quỳnh Chi có quan điểm làm 
việc khá tích cực và quyết liệt. Cô cho 

rằng, diễn viễn đừng đẩy mình vào thế 
bị động mà phải chủ động bày tỏ quan 
điểm với đạo diễn để vai diễn của mình 
không bị mờ nhạt, không dễ dàng bị cắt 
bỏ khi dựng phim. 

“hoT girl” Chỉ là khởi đầu 
Tâm sự chân thành của diệp Bảo Ngọc 
phần nào cho thấy nỗi lòng của người 
trong cuộc: “Ngày xưa khi mới lớn, 
được mọi người gọi là hot girl, ban 
đầu Ngọc  rất thích, có chút gì đó hãnh 
diện kiểu trẻ con. Nhưng sau đó người 
ta hoài nghi về danh xưng này, Ngọc 
không còn thích thú với hai chữ hot girl 
nữa. Không thể phủ nhận, danh xưng 
hot girl mang lại cho Ngọc nhiều lợi thế 
và nhanh chóng được biết đến, nhưng 
hiện tại Ngọc mong khán giả nhìn nhận 
mình trên cương vị diễn viên.” Qua 
đó, có thể thấy, danh xưng “hot girl” là 
chìa khóa vàng cho các cô gái trẻ khi 
muốn đặt chân đến mảnh đất nghệ thuật. 
Nhưng nó không có giá trị vạn năng để 
mở mọi cánh cửa nếu thiếu sự chăm 
chút và đầu tư nghiêm túc, bởi quy luật 
đào thải khắc nghiệt của nghệ thuật. Nếu 
biết tận dụng lợi thế nhan sắc, cùng với 
sự trau dồi kĩ năng nghề nghiệp nghiêm 
túc thì các hot girl mới đạt được thành 
công như mơ ước. Và các cô gái trẻ từng 
được gọi là hot girl đang cố gắng từng 
ngày để xây dựng hình ảnh người đẹp có 
tri thức trong nghề. 

Hải LaM 

Thủy Top đu 
dây trong CT 
Hoán đổi

Trang Pháp và 
Băng Di trong CT 
Cuộc đua kì thú

Quỳnh Chi trong 
một cảnh phim

Diệp Bảo Ngọc 
trong phim Mình 
cưới thật em nhé
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CuộC đỜi Thăng Trầm 
Của hỌa sĩ “điên”

Họa sĩ Hoài Nam nổi tiếng không chỉ bởi 
tài năng hội họa thiên bẩm và khả năng 
biến hóa xuất thần mà còn bởi lối sống 
phóng khoáng. Cuộc đời ông là những 
chuỗi ngày phiêu lưu, rong chơi. ông luôn 
coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của 
cuộc đời để không bỏ lỡ giây phút cống 
hiến cho nghệ thuật và để ngao du chốn 
trần gian. Người ta có thể thấy được con 
người họa sĩ Hoài Nam qua những bức 
họa: phóng khoáng, nhẹ nhàng, đầy tính 
nhân văn nhưng đôi lúc lại quái dị và khó 
hiểu. ông tự cho rằng, mình là kẻ “điên” 
nhất trần gian. Không chỉ thiết kế sân 
khấu, họa sĩ Hoài Nam còn là một người 
tài trong thiết kế phim, song trong giới sân 
khấu, ông bị nhận xét là… khó chiều bởi 
lối làm việc theo cảm hứng. 

ông còn gắn với biệt danh “ba không”: 
không nhà, không tiền, không vợ con. Lí 
do chính vẫn là phong cách sống nay đây 
mai đó của ông. Đến cái tuổi không thể 
tự mình làm được gì ông mới chọn Viện 
dưỡng lão nghệ sĩ là điểm dừng chân. Mấy 
chục năm hoạt động nghệ thuật, ông luôn 
bận rộn với cây cọ, tay đưa ra vài đường 
nét là người ta đã thấy được cái hồn của 
vở kịch. Đến khi nhận được tiền thù lao, 
ông lại rủ bạn bè đi đãi đằng. Chính vì thế 
mà ông chẳng bao giờ có tiền. Tài sản của 
ông chỉ là cây cọ, mấy bộ quần áo và một 
vài vật dụng cá nhân. Tất cả đều có thể gói 
gọn trong một chiếc túi xách để theo ông 
trên các cuộc hành trình. 

lỜi Thề không lấy vợ
Ngay từ khi trưởng thành, họa sĩ Hoài 
Nam đã xác định cho mình một tương lai 
không vợ, không con. ông chia sẻ: “Nhiều 
người thấy hoàn cảnh của tôi hiện tại cứ 
trách sao ngày xưa không lập gia đình, có 
con, có cháu thì giờ tôi không phải một 

mình chiến đấu với tuổi già. Nhưng tôi 
nghĩ là mình đã đúng, nếu có vợ 
con chắc tôi không sống được 
đến tuổi này. Và tôi càng không 
thể cống hiến cả cuộc đời 
mình cho nghệ thuật”. Gặng 
hỏi lí do, ông giải thích, từ 
nhỏ ông đã bị ám ảnh cảnh 
cha mẹ mất sớm, mấy chị 
em phải lao động nặng 
nhọc để kiếm cơm từng 
bữa. Trong số các anh 
chị em ruột của họa sĩ, 
không ai sống qua tuổi 
40. Vì thế, ông nghĩ 
mình cũng chỉ sống 
được đến khoảng 
năm 40 tuổi. ông luôn sợ 
rằng: “Nếu mình chết sớm, bỏ lại vợ cùng 
đàn con bơ vơ, chẳng phải đã nhẫn tâm 
làm khổ vợ con hay sao. Hơn nữa, nghề 
nghiệp yêu cầu tôi phải đi thường xuyên, 
nay đây mai đó, sống hôm nay không biết 
ngày mai thế nào. Tôi xác định theo nghề 
thì không lập gia đình được”. 

Chính vì thế mà ông gạt bỏ tình yêu mà 
các cô gái dành cho mình. Tuy nhiên, cũng 
có lúc ông xiêu lòng. Lần đầu tiên trong 
cuộc đời, ông bị vẻ đẹp thanh cao, quý 
phái của người phụ nữ ấy đánh bại, làm 
ông quên đi lời thề không lấy vợ. Và đó 
cũng là lần duy nhất. “Ngày xưa, tôi chết 
mê chết mệt cô gái ấy, nhưng vì chưa yêu 

bao giờ, không quen nói chuyện với phụ 
nữ nên phải mất một thời gian dài tôi mới 
thể hiện được tình cảm của mình. Sau đó 
thì cô ấy cũng chấp nhận tình yêu của tôi. 
Hai chúng tôi đã dự định kết hôn và lên 
thật nhiều kế hoạch cho tương lai. Nhưng 
có lẽ do tôi cứ phải đi suốt nên cô ấy lập 
gia đình với một người ngoại quốc. Mất 
một khoảng thời gian dài tôi mới cân bằng 
tâm lí và tiếp tục công việc của mình. 
Nhìn cô ấy viên mãn với hạnh phúc của 
mình, dần dần tôi cũng yên lòng”. Cũng 
từ ngày đó, họa sĩ Hoài Nam chính thức 

“đóng cửa trái tim”. ông quay lại 
cuộc sống, mải miết làm 

và sống đời tự do.

Họa sĩ kể rằng, 
từ cái ngày ông 

đập đầu vào tường 
để tránh sự tra khảo 

của quân địch trong 
nhà tù, ông ngủ được 

rất ít. Những ngày này, 
ban đêm ông chỉ chợp 

mắt 1 - 2 tiếng, thời 
gian còn lại dành để suy 

nghĩ về cuộc đời và làm 
thơ. Cũng nhiều khi ông 

hoài niệm về mối tình đầu 
tiên và duy nhất trong cuộc 

đời và tự cảm thấy mình là người may 
mắn nhất thế gian, bởi vừa “không phải” 
lấy vợ, vừa biết yêu, vừa được ngao du 
khắp thiên hạ. Nhiều người cho rằng 
ông bất hạnh nhưng cho đến thời điểm 
hiện tại, ông chưa một lần kêu than với 
ai. dù thế, khi đến thăm họa sĩ tại bệnh 
viện, khi ông nói rằng ông đi viện được 
là nhờ các khoản tiền được hỗ trợ, thi 
thoảng nhờ vả người này người nọ, bạn 
bè đồng nghiệp đến thăm giúp đỡ, trong 
đôi mắt ông có một nỗi buồn sâu thẳm...

Hà HươNG

Cuộc đời cô đơn của 
HọA sĩ “BA KHôNg”

họa sĩ đặng hoài nam Từng được giới nghệ ThuậT ưu ái gọi là “phù Thủy sân khấu”. ngay cả Trong đời 
sống, ở ông cũng ToáT lên mộT phong cách rấT lạ và “điên”, giống như các Tác phẩm nghệ ThuậT  

của mình. ở Tuổi 84, họa sĩ vẫn còn giữ nguyên được phong cách đó. ông coi cuộc đời mình  
là mộT chuyến đi không có điểm dừng.

VT
VVăN Hóa

Giải Trí

Thời trẻ, ông nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai, 
phong lưu, làm say đắm bao trái tim 
phụ nữ. Vì làm họa sĩ thiết kế sân khấu 
nên ông luôn phải đi theo các gánh 
hát. Tại đây, không thiếu gì các cô ả 
đào đẹp như tiên, giọng hát trong trẻo, 
đem lòng yêu và nguyện đi theo 
chàng họa sĩ tài ba, nhưng vì “không 
muốn làm khổ con gái nhà người ta”, 
nên ông đành chối từ những lời tỏ tình 
đầy hấp dẫn.
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Hóa thân thành một nhân vật 
hoàn toàn khác biệt so với các 
vai diễn trước đây, siêu sao 
Vin diesel - người đảm nhiệm 

vai chính trong The Last Witch Hunter 
(Chiến binh săn phù thủy) đang thu hút 
sự chú ý của hàng triệu khán giả trên 
toàn thế giới. dựa trên một trong những 
kịch bản chuyển thể hấp dẫn nhất do 
trang web uy tín Blacklist bình chọn, The 
Last Witch Hunter đặt người xem vào 
bối cảnh thế giới bị lũng đoạn bởi sự 
hiện diện của tộc phù thuỷ. Cuộc chiến 
giữa chúng và những người thợ săn kéo 
dài nhiều thế kỉ cho đến khi Kaulder tiêu 
diệt được Nữ hoàng. Nhưng trước khi 
chết, mụ đã kịp nguyền rủa Kaulder 
khiến anh mãi mãi rời xa vợ con, sống 
cuộc sống cô độc từ kiếp này sang kiếp 
khác. Trở về với thế kỉ 21, Kaulder là 
thợ săn phù thuỷ duy nhất còn sót lại, 
vẫn tiếp tục tìm kiếm và tiêu diệt những 

sinh vật siêu nhiên chết người kia. 
Nhưng anh không thể ngờ rằng, thủ lĩnh 
của chúng - Nữ hoàng cũng đã được hồi 
sinh và đang tìm cách trả thù loài người.
 Khác với hình ảnh quen thuộc trong 
những màn đua xe kịch tính và các pha 
hành động cận chiến mãn nhãn, lần này 
người hùng tốc độ Vin diesel hóa thân 
thành một nhân vật giả tưởng hoàn toàn 
mới - thợ săn phù thủy Kaulder. anh là 
người duy nhất còn sống sót sau cuộc 
chiến nhiều thế kỉ với tộc phù thủy, do 
Nữ hoàng làm thủ lĩnh... yếu tố bí ẩn của 
bộ phim này sẽ khắc họa các phù thủy 
theo một cách hoàn toàn mới. 

Với The Last Witch Hunter, khán giả không 
khỏi rùng mình với tạo hình phù thủy khác 
lạ chưa từng có trên màn ảnh. Nhưng các 
pha hành động trực tiếp, không dùng nhiều 
kĩ xảo của Vin diesel chính là yếu tố ghi 
điểm mạnh cho bộ phim. Siêu sao của 
series phim Fast & Furious một lần nữa lại 
khiến khán giả điện ảnh thế giới hồi hộp 
khi dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện 
đầy bí ẩn và phức tạp trải dài trong suốt 
800 năm. Đó là câu chuyện diễn ra vào thời 
Trung Cổ, các chúa tể phù thủy, 6 anh em 
họ hàng đầy quyền năng, đã nổi dậy, tung 
ra thứ vũ khí tối thượng đối với thế giới: 
Cái chết Đen (Black death), một đại dịch 
giết chết 60% dân số châu Âu. Một nhóm 
huynh đệ bí mật tự gọi là “Trật tự của chiếc 
rìu và cây Thánh giá” đã cống hiến cả 

đời cho sự nghiệp săn tìm và tiêu diệt Nữ 
hoàng phù thủy để giải cứu loài người.

Vin diesel cho biết: “Bộ phim muốn thể 
hiện ý tưởng, vẫn luôn tồn tại một cuộc 
tranh đấu từ thời Cổ đại cho tới ngày nay. 
Tôi đã hợp tác với nhiều bậc thầy trong 
điện ảnh cũng như nhiều nhà làm phim 
tầm cỡ nhưng chưa bao giờ thấy  bối 
cảnh và cốt truyện mang tính tổng thể và 
cô đọng như vậy”. 

dù The Last Witch Hunter không hạn 
chế việc sử dụng hiệu ứng kĩ xảo, nhưng 
đạo diễn vẫn muốn Vin diesel chú trọng 
vào tính chân thực để tận dụng tối đa các 
hình ảnh quay được. Bởi vậy, ngoại hình 
cơ bắp của Vin diesel là yếu tố rất quan 
trọng đối với nhân vật. 

Ý tưởng về sự bất tử luôn là sức thu 
hút mạnh nhiều người, nhưng đối với 
Kaulder, nó cũng chính là sự cô đơn, 
khiến anh trở thành một chiến binh đáng 
sợ. Đối với anh, 800 năm là quá dài cho 
một cuộc sống. Sự bất tử cũng khiến 
Kaulder khó kết nối với mọi người. 

Vin  diesel đã tạo ra một nhân vật với 
nhiều vấn đề nội tâm sau tấm mặt nạ của 
sự giả định rằng mọi thứ đều ổn thỏa. 
Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn thay đổi 
và người hùng cơ bắp bắt đầu cảm nhận 
được những nỗi đau đang giày xéo với tư 
cách là một con người. 

NGuyêN TraNG

NgƯời HùNg TốC độ 
hóa thân thợ săn phù thủy

Các cảnh trong phim 

The LasT WiTch hunTer là Tác 
phẩm mới nhấT của nam diễn 
viên vin diesel. Trong phim, siêu 
sao phim hành động XuấT hiện 
vô cùng ấn Tượng với cây kiếm 
lửa - mộT biểu Tượng của vũ khí 
ánh sáng, sức mạnh duy nhấT có 
Thể đánh bại những bóng đêm 
đen Tối Trong câu chuyện Trải 
dài suốT 800 năm.

VT
VVăN Hóa

Giải Trí



N             ếu bộ phim Edge 
of Tomorrow 
(Cuộc chiến luân 
hồi) được đón 

nhận nồng nhiệt hơn thì tên 
tuổi Emily Blunt đã tỏa sáng 
từ năm 2014 trong vai một 
nữ chiến binh quả cảm - vai 
diễn lấn át cả “ông hoàng 
phim hành động” Tom 
Cruise. Mặc dù vậy, những 
tháng ngày luyện tập cật lực 
để chuyển hướng sang hình 
ảnh mới đã đem lại kết quả 
mĩ mãn cho Emily Blunt 
cùng với phim Sicario (Ranh 
giới). rắn rỏi, mạnh mẽ, kiên 
nghị từ ánh mắt đến từng 
hành động - Emily Blunt đã 
lột xác hoàn hảo từ những 
vai diễn tròn trịa trước đó để 
chạm tới đỉnh cao mới về 
diễn xuất. Sự bứt phá của 
Emily Blunt có điểm tương 
đồng với nữ đồng nghiệp 
Jessica Chastain - hơi muộn 
so với những lợi thế rõ ràng 
về ngoại hình, năng lực 
nhưng khi đã vào guồng là 
tiến lên với tốc độ khó ai 
ngăn cản. Năm 2016, Emily 
Blunt đứng trước hai cơ hội 
lớn để vừa trở thành ngôi sao 
phòng vé, vừa chiếm một vị 
trí trong cuộc đua giải 
thưởng cùng với hai bộ phim 
rất đáng chú ý The 
Hunstman: Winter’s war 
(Thợ săn: Cuộc chiến mùa 
đông) và The Girl on the 
Train (Cô gái trên tàu). 

Những gì người ta ấn tượng 
về The Girl on the Train có 
thể tóm tắt lại như sau: đó là 
một câu chuyện bí ẩn, rùng 
rợn, khó đoán; được cầm 
chịch bởi một ê kíp chói 
sáng; đảm bảo cho một cú 
nổ lớn vào tháng 10/2016. 
phim xoay quanh nhân vật 
rachel do Emily Blunt đảm 
nhận - một người phụ nữ 
nghiện rượu, bị cắm sừng và 
bị cuốn vào vụ án mạng mà 
cô là nhân chứng. Đó không 
phải là người phụ nữ bình 

Bước tiến ngoạn mục 
của EMiLy BLuNT 

Trong các bảng Xếp hạng phim hay nhấT của năm 
2015 không Thể Thiếu vắng sicario (ranh giới) - mộT 

Tác phẩm điện ảnh gây chấn động bởi sự khốc liệT, 
kịch Tính về nội dung và diễn XuấT XuấT sắc của 

dàn diễn viên. Từ sicario, emily blunT được Xem là 
đã bứT hẳn Từ những vai Thứ, làm nền để Trở Thành 

ngôi sao đẳng cấp đích Thực.
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thường mà là cả cuộc xoay chuyển khó 
lường trong tâm lí, tính cách để gây chia 
rẽ cho khán giả giữa yêu và ghét với 
những hậu quả khó lường mà phụ nữ 
mang lại. Kiểu nhân vật này cho thấy 
sức hút mãnh liệt với khán giả nữ khi 
người xem dễ dàng tìm thấy sự đồng 
cảm trong cách hành xử của nhân vật bị 
phụ bạc, bị ruồng rẫy, đồng thời lại gây 
hoang mang về sự xấu xa, không đáng 
tin cậy. Những ranh giới, chuẩn mực đạo 
đức khi soi chiếu vào các nhân vật như 
thế bị lật lại, bị tranh cãi mà phải cần tới 
bản lĩnh rất vững vàng Emily Blunt mới 
có thể truyền tải thành công. 

Đến từ nước anh, trưởng thành từ một 
gia đình có truyền thống nghệ thuật, 
con đường lập nghiệp tại Hollywood 
với Emily Blunt không hề đơn giản với 
nhiều lần hụt vai quan trọng, nhiều lần 
làm nền cho người khác. Tuy thế, cô 
vẫn chưa từng thay đổi quan điểm đi lên 
bằng thực lực, không chiêu trò, không 
scandal. May mắn cho Emily khi cô gặp 
được một nửa - nam diễn viên truyền 
hình nổi tiếng John Krasinski - người có 
nhiều tương đồng về lối sống để cùng 

tạo nên một trong những cặp đôi được 
yêu mến nhất trong làng giải trí Mỹ. 
Nổi tiếng vừa đủ, thể hiện vừa đủ trước 
công chúng, tổ ấm nhỏ của họ giữ được 
khoảng cách chừng mực với truyền 
thông để thân thiện mà vẫn có không 
gian riêng tư. Emily cũng được xem là 
một trong số ít người nổi tiếng không ưa 
chuộng mạng xã hội. Theo cô, càng thể 
hiện quá nhiều trên internet càng khiến 

công chúng bị phân tâm khi thưởng thức 
các vai diễn trên màn ảnh. Sóng gió 
đáng kể duy nhất với Emily là phát ngôn 
thiếu thận trọng về sự thất vọng khi trở 
thành công dân Mỹ. Những lời đùa tếu 
táo chẳng phải vấn đề nghiêm trọng với 
nhiều ngôi sao nhưng khi phát ngôn bởi 
một người vốn nghiêm túc như Emily 
Blunt lại có thể tạo nên phản ứng mạnh 
mẽ. Câu nói buộc Emily phải xin lỗi 
người dân Mỹ một cách công khai và nỗ 
lực lấy lòng khán giả trong một chương 
trình truyền hình. 

    TuấN pHoNG



Gần 200 năm đã trôi qua kể từ 
ngày con tàu đánh cá Essex 
cùng với bốn thuyền viên đã bị 
tấn công. Câu chuyện tưởng 

chừng đã bị rơi vào quên lãng cho tới khi 
nó được nhà văn Herman Melville đề cập 
tới trong cuốn sách Moby-Dick. Giờ đây, 
dưới bàn tay của đạo diễn nổi tiếng ron 
Howard, huyền thoại về con tàu Essex và 
câu chuyện về cuộc chiến đấu ngoan 
cường của các thuyền viên dũng cảm với 
con cá voi trắng trong hành trình dài lênh 
đênh trên biển cả lần đầu được khắc họa 
trên màn ảnh rộng thông qua bộ phim 
đậm chất sử thi In the Heart of the Sea.
 Đạo diễn Howard cho biết, họ đã cùng 
nhau nghiên cứu và phân tích về hành vi 
và thói quen của loài cá voi. Bên cạnh đó, 
nhóm cũng đã làm việc với các chuyên gia 
về động vật có vú và sinh vật biển để có 
thể nắm bắt rõ hơn các thông tin về loài 
sinh vật có kích thước to lớn này. Điều 
khiến họ cảm thấy hứng thú nhất chính là: 
“Tại sao chuyện đó lại xảy ra?” Việc một 
con tàu đánh cá bị tấn công một cách đầy 
ác ý bởi một con cá voi là điều chưa từng 
được nghe thấy trước đó. Vậy điều gì đã 
khiến cho nó nổi giận? 
Điều khiến sinh vật này vượt trội hoàn 
toàn chính là kích thước của nó dài tới gần 
30m, nặng 80 tấn với độ rộng của đuôi khi 
xòe ra lên tới 6m. Trong khi kích thước 
của những con cá khác chỉ bằng một nửa. 
Việc tạo dựng một con cá voi sống động 
và chân thực là vô cùng cần thiết nên 
nhóm thiết kế đã tìm kiếm một số hình 
ảnh của loài cá này. Thật không may, trong 
những bức ảnh đó, lũ cá đều rất hiền lành 
và thân thiện. Vì vậy, chuyên gia hiệu ứng 
hình ảnh đã quyết định sẽ làm cho con 
cá voi trong phim có màu sắc tối hơn để 
người xem có cảm giác là họ đang được 
đưa tới với một thế giới kì thú nào đó. 
Trong In the Heart of the Sea, sau những 
ngày vật lộn trên đại dương, không có đủ 
lương thực và nước uống, bộ dạng của 

những thuyền viên sống sót thực sự thảm 
hại, vì thế các diễn viên phải tìm cách 
để giảm cân. Ngôi sao hành động Chris 
Hemsworth cho biết, trong suốt thời gian 
tham gia bộ phim, diễn viên thường ăn rất 
ít và động viên nhau cố quên đi cơn đói. 
Mọi người không ngừng nhắc nhở nhau 
rằng, những gì mình đang trải qua chẳng 
thể nào so sánh được với khó khăn mà 
các thủy thủ phải đương đầu. Tuy vậy, các 
nhà làm phim cũng đã tìm cách để tránh 
những tác động tiêu cực đối 
với sức khỏe của các 
diễn viên. Đội ngũ 
hóa trang, đứng đầu 
là chuyên gia Fae 
Hammond đã giúp 
tạo nên dáng vẻ 
mệt mỏi của các 
diễn viên cũng 
như làm nổi 
bật hậu quả của việc 
thiếu nước và việc phải tiếp xúc 
quá lâu với ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, 
thiết kế phục trang Julian day cũng đã đưa 
ra ý tưởng về các mẫu trang phục nhằm giúp 
phản ánh tình trạng tồi tệ của các nhân vật. 
Họ đã làm ra những bộ trang phục hơi rộng 
so với phom người diễn viên với chiếc đai 
ở phía sau lưng. Theo mạch diễn tiến của 
phim, những chiếc đai này sẽ được nới lỏng, 
vì thế quần áo cũng trở nên rộng hơn, tạo 
nên những thay đổi lớn về hình ảnh cho các 
diễn viên.
Để giúp dàn diễn viên có được sự chuẩn bị tốt 
nhất về mặt tâm lí và thể chất, đoàn làm phim 
đã nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia Steven 
Callahan. Là thủy thủ lão luyện, Steven sống 
sót sau một vụ đắm tàu và đã lênh đênh trên 
chiếc bè trôi dạt giữa đại dương trong suốt gần 
3 tháng ròng. Bên cạnh đó, các diễn viên cũng 
phải tham gia quá trình rèn luyện để nâng cao 
thể lực. Bởi đối với những thủy thủ, hành trình 
đi biển cũng như một cuộc chiến vậy. Họ sẽ 
phải xa nhà trong vòng hai đến ba năm và nếu 
không may mắn, có thể họ sẽ không có cơ hội 

trở về. Các diễn viên cũng phải học hỏi rất 
nhiều kĩ năng đi biển giống như những thủy 
thủ thực thụ. Chuyên gia điều phối các pha 
mạo hiểm Eunice Huthart khẳng định, khi quá 
trình quay phim kết thúc, tôi tin rằng, các diễn 
viên của mình có thể lên một chiếc thuyền  đi 
khắp thế giới dựa vào những kiến thức quý giá 
mà họ đã được học.
Có tới hai phiên bản của con tàu Essex đã 
được sử dụng trong bộ phim này. Một con 
tàu thật được chế tạo để sử dụng trên mặt 
biển và một mô hình được đặt tại bể nước 
của Leavesden Studios. Con tàu với chiều 

dài lên tới 30m, thân tàu được chia 
làm nhiều khoang khác 
nhau dành cho thuyền 
trưởng và các thủy thủ 

đoàn, phía dưới là khu vực 
để đặt các thùng chứa dầu. 

Con tàu cũng được trang bị 5 
chiếc thuyền có mái chèo dài 

khoảng 9m để có thể hạ xuống 
mặt biển mỗi khi hoa tiêu phát 

hiện ra con mồi. Mô hình còn 
l ạ i có kích thước lớn hơn con tàu đã 
dựng lên để có thể tiến hành công việc của 
mình thuận lợi hơn. Nó có khung sắt và tất 
cả các chi tiết của con tàu đều được làm ra 
bởi những người thợ đóng tàu thực thụ. 
Nếu như Moby-Dick là một cuốn truyện 
thuộc thể loại viễn tưởng thì In the Heart 
of the Sea là một tác phẩm đậm chất sử thi, 
nội dung chứa đựng những chi tiết phức tạp 
và giàu ý nghĩa. Mặc dù lấy bối cảnh là quá 
khứ nhưng cách mà bộ phim khai thác về 
mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim, 
về cuộc chiến để sinh tồn, tính nhân văn và 
thế giới tự nhiên…, thực sự có những tác 
động rất lớn đối với khán giả hiện đại. Theo 
dõi câu chuyện về những người anh hùng - 
những con người đã tôi luyện để có thể vượt 
qua giới hạn của chính bản thân, khán giả sẽ 
tìm được câu trả lời về bí mật đã tồn tại suốt 
sau 200 năm, tại sao con cá voi lại tấn công 
và truy đuổi con tàu và các thủy thủ?

TiếN dũNG

Bí MậT ĐượC TiếT Lộ Sau

200 NăM

mùa đông năm 1820, con Tàu đánh 
cá esseX cùng với bốn Thuyền 
viên đã bị Tấn công bởi mộT sinh 
vậT mà không ai có Thể Tưởng 
Tượng ra mộT con cá voi khổng 
lồ. bị cuốn húT bởi sự bí ẩn của 
câu chuyện, đạo diễn nổi Tiếng 
ron howard - chủ nhân giải 
Thưởng oscar đã quyếT định 
đưa Thảm họa hàng hải này lên 
màn ảnh năm 2016 với Tác phẩm 
mang Tên in The hearT of The sea 
(Biển sâu dậy sóng).
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Ehon là dòng sách tranh có tính giáo dục cao nổi tiếng tại 
Nhật, được ví như “ thực phẩm cho tâm hồn bé”, dành 

cho lứa tuổi từ 0 tới 10. 5 tập đầu tiên trong tổng số 20 tập 
của bộ sách ehon Chơi cùng Momo - chú bé quả đào vừa 
được phát hành tại Việt Nam.

Mỗi cuốn sách là một câu chuyện ngắn, với cấu trúc rõ ràng, 
phù hợp với khả năng ngôn ngữ của trẻ. Nội dung và nhân 
vật trong sách là những sự vật, hiện tượng gần gũi trong 
cuộc sống hàng ngày của các bé như: ăn, ngủ, chơi đùa, các 
loài động - thực vật. Sách ehon chứa đựng nhiều bài học 
giúp bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, nuôi dưỡng 
nhân cách, làm phong phú tâm hồn... 

Tạp Chí Truyền hình dành Tặng mỗi đầu sáCh 2 
Cuốn Cho độC giả gửi đăng kí sớm nhấT về 
địa Chỉ email: TangsaChvTv@gmail.Com.

Hội Kiều học Việt Nam 
phối hợp với NXB Trẻ 

vừa tái bản kiệt tác Truyện 
Kiều. Theo các nhà nghiên 
cứu, Truyện Kiều hiện có trên 
100 bản Nôm và quốc ngữ 
với nhiều khảo dị. Hội Kiều 
học Việt Nam đã tập hợp 
nhiều nỗ lực của đông đảo 
học giả nhằm tra cứu văn 
bản, biên soạn một cuốn 
Truyện Kiều có gồm cả 
chữ Nôm và chữ quốc 
ngữ in song song, được 
coi như bản hoàn chỉnh 
nhất và đạt tới đồng 
thuận cao nhất từ cả 
phía các học giả lẫn 
người đọc.

Tập sách Từ bục giảng đến văn đàn của pGS Trần 
Hữu Tá gồm 25 “chân dung” các giáo sư thuộc “thế 

hệ vàng” trí thức Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX, được tác 
giả miêu tả trong tập sách với tấm lòng kính phục đạo 
đức và tâm huyết trong công việc giảng dạy, nghiên cứu, 
sáng tác và cả công phu tự học của các thầy. Ngoại trừ 
hai giáo sư Trương Vĩnh Ký và dương Quảng Hàm là 
tác giả học hỏi qua các công trình để lại, 23 giáo sư còn 
lại: Đào duy anh, Nghiêm Toản, Trần Văn Giàu, Vũ 
Đình Hòe, Nguyễn Đình Đầu… đều là người thầy trực 
tiếp hoặc đồng nghiệp của tác giả. do vậy, ngoài giới 
thiệu một cách khái quát những cống hiến xuất sắc của 
mỗi người trong lĩnh vực sáng tác hoặc nghiên cứu, tác 
giả còn chọn lọc kể lại một số kỉ niệm riêng, giúp độc 
giả hiểu được nhân phẩm, tính cách cao đẹp và cũng rất 
đời thường của các thầy.

Từ bụC giảng đến văn đàn

Chơi Cùng momo - Chú bé quả đào

Truyện kiều bằng Chữ nôm và Chữ quốC ngữ
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V Hồ sơ

truyền HìnH

Vào thời chính trường nước Mỹ 
còn lạc hậu, các ứng cử viên Tổng 

thống vận động cử tri bằng các cuộc nói 
chuyện ở những địa điểm công cộng, 
nhưng phần lớn do các đảng và nhân 
viên của họ thực hiện chứ họ không trực 
tiếp xuất hiện. Năm 1952, một chính 
khách nước Mỹ đã gây rúng động dư 
luận bởi quyết định thực hiện một cuộc 
nói chuyện với dân chúng trên truyền 
hình. Đó chính là Richard Nixon. Khi 
đó, ông vẫn chưa tranh cử chức Tổng 
thống mà đang làm phó Tổng thống. Khi 
có nguồn tin cho rằng Nixon có một quỹ 
chính trị do những người ủng hộ ông 
cung cấp để bù đắp các phí tổn chính 
trị cho ông, khiến Nixon phải chịu các 
cáo buộc về khả năng xung đột lợi ích. 
Do chịu áp lực từ Tổng thống Dwight 
D. Eisenhower, vị Phó Tổng thống Mỹ 
đã lên truyền hình để phát biểu diễn văn 
trước quốc dân vào ngày 23/9/1952. Bài 
diễn văn được khoảng 60 triệu người 
Mỹ theo dõi, đạt số lượng khán giả 
truyền hình lớn nhất tính đến thời điểm 
đó. Nixon biện hộ cho bản thân một cách 
cảm động và đã chinh phục hoàn toàn 
khán giả Mỹ. Bài phát biểu này đã cứu 
nguy cho sự nghiệp chính trị của Richard 

Nixon và thay đổi cách thức vận động 
tranh cử của các chính khách Mỹ. Trong 
chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 
1968, Nixon giới hạn những cuộc phỏng 
vấn và họp báo, thay vào đó, ông chọn 
cách tiếp cận cử tri thông qua truyền 
hình để luôn kiểm soát được tình hình và 
không bị cắt ngang bởi các phóng viên. 

Khi đã nhận thức được tầm ảnh 
hưởng to lớn của truyền hình, các 

chính trị gia đã sáng tạo ra nhiều cách 
thức để gây ảnh hưởng đối với cử tri. 
Ngoài những bài phát biểu, diễn thuyết, 
họ còn xây dựng hình ảnh và kể câu 
chuyện theo ý muốn như những mẩu 
quảng cáo chính trị. Quảng cáo chính 
trị đã trở thành một phần to lớn của các 
chiến dịch tranh cử. Người ta ước tính, 
khoảng 50 đến 75% quỹ tranh cử là đổ 

vào quảng cáo chính trị. Tuy nhiên, số 
tiền này không hề lãng phí nếu xét đến 
hiệu quả của nó. Quảng cáo chính trị có 
thể tiếp cận được các cử tri không quan 
tâm đến những tờ rơi về chiến dịch tranh 
cử, không có hứng thú tham dự những 
buổi vận động bầu cử và cũng không 
thích xem tin tức. Loại hình quảng cáo 
đặc biệt này được phát giữa các chương 
trình ăn khách để tiếp cận cử tri lúc họ 
“mất cảnh giác” nhất. Một trong những 
ứng cử viên Tổng thống Mỹ đầu tiên 
nhận ra sức mạnh của quảng cáo chính 
trị là Dwight Eisenhower. Ông thuê 
Rosser Reeves, người phụ trách chiến 
dịch quảng cáo kẹo M&M, xây dựng 
chương trình quảng cáo tranh cử cho 
mình năm 1952. Mẩu quảng cáo đã xây 
dựng hình ảnh Dwight Eisenhower như 

Truyền hình và cuộc đua
vào Nhà TrắNg

Từ Thuở sơ khai, Truyền hình 
đã là mộT công cụ đắc lực cho 

cuộc chạy đua vào nhà Trắng 
của các ứng viên Tổng Thống 

mỹ. họ cần Thu húT công chúng 
nên đã dùng các phương Tiện 

Truyền Thông đại chúng để đạT 
được điều đó. ngày nay, Truyền 

hình không chỉ đơn Thuần là 
mộT phương Tiện để các ứng 

viên Tổng Thống chinh phục cử 
Tri mà đã Trở Thành yếu Tố 

quan Trọng quyếT định sự 
Thành bại của các chiến dịch 

Tranh cử. 
Ông Donald Trump (giữa) và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa

Nixon và Kennedy Ông Dwight Eisenhower
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một nhà lãnh đạo thân thiện và hòa đồng. 
Đối thủ của Dwight Eisenhower là Adlai 
Stevenson chọn cách diễn thuyết trên 
truyền hình và đã thất bại. Sau đó, khi 
Adlai một lần nữa đối đầu với Dwight 
trong cuộc vận động tranh cử năm 1956, 
ông ta đã phải viện đến chiêu thức quảng 
cáo chính trị. 

Năm 1960, một phương tiện chính trị 
mới được đưa vào trong chiến dịch 

tranh cử: ứng cử viên Tổng thống tranh 
luận trên truyền hình. Đó là cuộc tranh 

luận giữa hai ứng viên Richard Nixon 
và John Kennedy. Thể hiện của Nixon 
trong cuộc tranh luận đó được đánh giá 
là tầm thường trong môi trường thị giác 
của truyền hình nên ông thất cử. Tranh 
luận trên truyền hình là cơ hội tốt để các 
ứng viên bày tỏ quan điểm cũng như 
giải pháp cho các vấn đề hiện còn tồn 
đọng trước một lượng khán giả khổng 
lồ. Một cuộc tranh luận không thể quyết 
định sự thành bại của một cuộc bầu cử, 
nhưng nó có thể thay đổi chiều hướng 
của chiến dịch tranh cử, làm giảm hoặc 
tăng số phiếu bầu. 
Ứng cử viên tự 
do Ross Perot đã 
nhận được sự ủng 
hộ sau khi thể 
hiện tốt trong cuộc 
tranh luận trên 
truyền hình trong 
chiến dịch tranh 
cử Tổng thống 
Mỹ năm 1992, 
dù những tháng 
trước, ông có số phiếu ủng hộ quá thấp. 
Năm 1976, Tổng thống Gerald Ford đã 
phạm sai lầm trong cuộc tranh luận với 
Jimmy Carter khi cho rằng “Liên Xô 
không đánh chiếm Đông Âu và sẽ không 
bao giờ có chuyện đó xảy ra dưới thời 

tôi làm Tổng thống”. Trước đó, phần 
lớn khán giả nghĩ rằng Gerald Ford sẽ 
thắng. Tuy nhiên, sau khi các bản tin đay 
lại câu nói trên, sự ủng hộ dành cho ông 
Ford tụt dốc không phanh.

Trên màn ảnh nhỏ, hình ảnh và cử 
chỉ của các ứng viên Tổng thống là 

những yếu tố quan trọng, một phút bất 
cẩn có thể phá hủy cả chiến dịch tranh 
cử. Hình ảnh Richard Nixon xanh xao và 
ốm yếu trong cuộc tranh luận được truyền 

hình trực tiếp đầu tiên 
của nước Mỹ vào năm 
1960 với 74 triệu người 
theo dõi đã gây ấn tượng 
xấu với khán giả truyền 
hình, dù những khán giả 
của đài phát thanh đánh 
giá ông khá cao. Cuộc 
“đấu khẩu” trực tiếp 
này đã trở thành bước 
ngoặt quan trọng cho 

đối thủ của ông là Jack Kennedy - người 
đã trở thành Tổng thống Mỹ sau đó. Ứng 
viên Rich Perry đã hoàn toàn mất điểm 
khi đột nhiên bị đãng trí trong khi đang 
liệt kê 3 cơ quan liên bang mà ông muốn 
cắt giảm nếu trở thành Tổng thống: “Tôi 
sẽ cắt bỏ Bộ giáo dục, Bộ Thương mại, 

và… Tôi không thể nghĩ ra cơ quan thứ 
3. Tôi xin lỗi.” Khoảnh khắc này không 
bao giờ được tha thứ và cũng không bao 
giờ bị quên lãng. Sau đó, ông đã phải bỏ 
cuộc. Trong cuộc đối đầu trực tiếp với 
Bill Clinton năm 1992, sau khi bị cử tri 
chất vấn về suy nghĩ trước tình trạng nợ 
nần của nước Mỹ, George Bush đã xem 
đồng hồ, tỏ ra chán nản và thiếu kiên 
nhẫn, đồng thời không có được câu trả lời 
rõ ràng. Kết quả là, Bill Clinton đã giành 
chiến thắng...

Những ngày này, khi chính trường 
nước Mỹ đang “nóng” lên bởi cuộc 

đua nước rút của các ứng cử viên cho 
cuộc bầu cử Tổng thống 2016 thì truyền 
hình nước này cũng sôi động không kém 
bởi những cuộc tranh luận của các ứng 
viên được truyền hình trực tiếp. Đặc 
biệt, trong số ứng viên chạy đua vào 
Nhà Trắng năm nay có ông trùm truyền 
thông Donald Trump. Dự kiến, khoảng 
200 triệu USD sẽ được chi cho các clip 
quảng cáo của các ứng viên, tăng khoảng 
25% so với năm 2012. Tuy nhiên, “dòng 
đô la tranh cử” đổ vào truyền hình đã tạo 
nên một tình huống tế nhị với các đài khi 
họ phải sắp xếp lại lịch phát sóng vốn 
dành thời lượng eo hẹp cho các dịch vụ 
thương mại. Càng gần đến ngày bầu cử, 
các đài càng chịu nhiều sức ép buộc phải 
cho quảng cáo chính trị chen ngang, đánh 
bật phần quảng cáo của các doanh nghiệp 
ít tiếng tăm. Như vậy, cuộc cạnh tranh ở 
chính trường vô hình trung đã dẫn đến 
“cuộc chiến” trên sóng truyền hình. 

KHUyêN PHạM (Theo Times) 

Ưu điểm của việc vận động 
tranh cử trên truyền hình là 
kiểm soát được cách thức 
công chúng nhìn nhận hình ảnh 
của ứng viên. Qua màn ảnh 
nhỏ, người tranh cử giảm thiểu 
được nguy cơ làm phương hại 
đến hình ảnh của mình như 
trong các cuộc phỏng vấn, 
họp báo hay trò chuyện 
trực tiếp.

Ông Mitt Romey và ông Obama

Bà Hillary Clinton (phải)

Ông Gerald Ford và ông Jimmy Carter 
tranh luận trên TV
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 Xin được chúc mừng ê kíp vừa đoạt 
giải Vàng và giải Bạc trong LH THTQ 
vừa qua. Là những phóng viên trẻ, các 
bạn có bất ngờ khi được nhận tới 2 giải 
cao ở sân chơi nghề nghiệp uy tín này?
Cả ê kíp đều rất bất ngờ khi cả 2 tác 
phẩm đều đoạt giải. Khi gửi tác phẩm 
Đường về nhà dự thi ở hạng mục Chuyên 
đề khoa giáo của Liên hoan Truyền hình, 
chúng tôi cũng hi vọng được giải nhưng 
thấy có nhiều tác phẩm cùng hạng mục 
xuất sắc nên khá hồi hộp. Khi được 
thông báo Đường về nhà đoạt giải Vàng 
thể loại Chuyên đề khoa giáo và giải Bạc 
cho Đường về ở thể loại phóng sự ngắn, 
chúng tôi đã không dám tin nữa (cười). 

 Khá mạo hiểm khi triển khai đề tài 
“xương”ở địa bàn miền núi xa như thế, 
chắc hẳn ê kíp đã gặp nhiều khó khăn, 
các bạn có thể chia sẻ đôi chút về 
chuyện hậu trường đáng nhớ khi làm 
chương trình?
Một điều khá bất ngờ và ám ảnh chúng 
tôi là việc các em gái bị lừa bán đi bởi 

những người thân quen, ruột thịt - 
những người mà các nạn nhân không thể 
ngờ tới. 
Việc ghi hình không đơn giản bởi vì 
chúng tôi phải giấu mặt nạn nhân. Quay 
phim phải tìm kiếm những góc quay 
không làm lộ danh tính nạn nhân, nhưng 
vẫn thể hiện được cảm xúc của họ. Đặc 
biệt, tìm kiếm, ghi lại được và sử dụng 
nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng để 
thể hiện nội dung câu chuyện. Đó thực 
sự là một khó khăn cho quay phim. 
Chuyến công tác dài ngày của chúng tôi 
gần kết thúc nhưng vẫn chưa tìm ra cái 
kết ấn tượng cho câu chuyện. Đúng lúc 
này, một sự kiện khiến ai cũng vui và bất 
ngờ. Đó là, một nạn nhân sau khi thoát 
về từ bên kia biên giới đã nhận được tin 
đỗ đại học vào ngành công tác xã hội, 
đúng theo nguyện vọng của em gái ấy - 
người muốn dùng chính câu chuyện ác 
mộng của bản thân để cảnh tỉnh xã hội, 
giúp cho nạn buôn bán người không còn 
nữa. Điều đó thực sự ngọt ngào và có ý 
nghĩa. Chúng tôi vui cho nhân vật và 

Đường về nhà
Lời cảnh tỉnh về nạn 
buôn bán phụ nữ

không quản đường xá hiểm Trở, 
hai nữ phóng viên Trẻ vương 

ngọc bích và phan Thanh 
phương - ban Truyền hình đối 

ngoại lăn lộn ở điểm nóng vùng 
biên ghi lại được những câu 

chuyện đau đớn, li kì “Tưởng 
như chỉ có Trong phim” cùng 
Thông điệp cảnh Tỉnh sâu sắc 

Trong Đường về nhà và Đường 
về... Tác phẩm đã đoạT giải vàng 

Thể loại chuyên đề khoa giáo 
và giải bạc cho Thể loại phóng 

sự ngắn Tại liên hoan Truyền 
hình Toàn quốc lần Thứ 35.  

phóng viên phan Thanh phương 
chia sẻ về quá Trình Thực hiện 

bộ phim này.

VT
VPHía sau

Màn HìnH

Một nhân vật trong Đường về nhà -  
nạn nhân của nạn buôn người

Phỏng vấn người mẹ  
có con bị bán sang bên 

kia biên giới
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Phan Thanh Phương và Vương Ngọc Bích đều tốt nghiệp Học viện 
Báo chí tuyên truyền, cùng đầu quân về VTV4 được 3 năm, tham gia 
sản xuất các chương trình: Chân dung cuộc sống, Gặp gỡ khán giả, 
Núi sông bờ cõi, Cuộc sống vẫn tươi đẹp, Nhìn từ Hà Nội. Họ đã 
góp mặt trong nhiều giải thưởng vinh danh nghề nghiệp như giải A, 
C báo chí quốc gia, giải nhất giải thông tin đối ngoại, giải nhất báo 
chí toàn quốc về HIV… Thêm hai giải Vàng và Bạc của LH THTQ 
2015 chính là động lực lớn để họ tiếp tục sáng tạo và cống hiến 
những tác phẩm truyền hình có chất lượng, phục vụ khán giả.

cũng là cho chính ê kíp khi tìm được một 
cái kết trọn vẹn cho chương trình.

 Nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái 
qua biên giới đã được báo chí “cày xới” 
nhiều nhưng các bạn đã chọn cách thể 
hiện mới mẻ - để cho nhân vật nói lên 
câu chuyện của chính mình trong Đường 
về nhà. Các bạn đã tìm kiếm và thuyết 
phục nhân vật ra sao để họ nói ra những 
câu chuyện bị bắt cóc 
li kì, rùng rợn “như 
trong phim” vậy? 
Chúng tôi nghĩ là  
ê kíp có nhiều cái 
duyên với câu chuyện 
này. Năm ngoái, 
chính tôi (Thanh 
Phương) cũng đã thực hiện đề tài về nạn 
buôn bán người. Tuy nhiên, năm nay, 
chúng tôi may mắn tìm được câu chuyện 
của mẹ con người phụ nữ H’Mông. 
Chúng tôi thực sự khâm phục mẹ con 
chị. Cả hai đều rất thông minh, mưu trí, 
nỗ lực không ngừng để tìm được đường 
về nhà. Chúng tôi không gặp nhiều khó 
khăn lắm trong việc thuyết phục nhân 
vật. Bởi sau khi nói rõ mục đích và thể 

hiện mong muốn được lắng nghe, cố 
gắng tìm được sự đồng cảm với nhân vật, 
các bạn ấy đã sẵn sàng chia sẻ câu 
chuyện của mình. Cũng có thể do chúng 
tôi còn khá trẻ, sự chênh lệch thế hệ, tuổi 
tác không quá lớn nên việc chia sẻ cũng 
dễ dàng hơn. 
Tuy nhiên, hỏi về những vết thương này 
thực sự không dễ dàng, có bạn không 

muốn nói chuyện, họ 
muốn quên đi quãng 
thời gian u tối, cú 
sốc lớn nhất của thời 
thiếu nữ. Có những 
cuộc ghi hình phải 
kéo dài lâu vì câu trả 
lời bị gián đoạn, 
cảm xúc nghẹn ngào 

không nói nên lời… Đôi lúc, chúng tôi 
cảm thấy rất khó xử, đau lòng khi tiếp 
tục gợi lại những kí ức mà các bạn ấy 
muốn quên đi. 
Các bạn đã từng thực hiện những đề tài 
“nóng” nào khác hay không? Động đến 
những vấn đề gai góc, ngoài vất vả còn vô 
số rủi ro, nguy hiểm rình rập, bạn đã trải 
qua những áp lực công việc như thế nào?

Chúng tôi hiện là biên tập viên của 
phòng chuyên mục Tiếng Việt, ban 
Truyền hình Đối ngoại. Một trong những 
công việc chính là sản xuất chương trình 
Chân dung cuộc sống. Đây là một 
chương trình về các vấn đề nhân quyền ở 
Việt Nam, nhưng yêu cầu đặt ra là các 
chương trình luôn phải mang hơi thở 
cuộc sống. Chính vì thế, việc đi công tác 
xa, tiếp cận những vấn đề gai góc là việc 
mà tất cả các biên tập của chương trình 
đều gặp phải. Chương trình của chúng tôi 
đề cập đến những câu chuyện liên quan 
nhiều vấn đề nhạy cảm như: trẻ em bị 
hiếp dâm, vấn đề liên quan đến tôn giáo, 
chuyển giới, cộng đồng người đồng 
tính… 
Với những đề tài như thế thì việc liên hệ, 
thuyết phục không hề dễ dàng. Hơn nữa, 
làm sao kể câu chuyện của họ chân thực, 
sống động và thuyết phục nhất. Đó luôn 
là thử thách, chúng tôi biết rằng, khi vượt 
qua và hoàn thành nhiệm vụ cũng có 
nghĩa là sẽ giúp chúng tôi trưởng thành 
hơn trong nghề nghiệp.

MAi CHi (Thực hiện)

BTV Thanh Phương (trái) 
Ngọc Bích (phải) nhận giải tại LH THTQ 2015

Chúng tôi nghĩ rằng, tất cả giải 
thưởng đó là dành cho nhân vật, 
những người đã dũng cảm đối mặt, 
vượt qua và chia sẻ câu chuyện với 
mong muốn không ai còn là nạn 
nhân của nạn buôn bán người nữa. 
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Quay phim luôn phải chọn 
góc quay phù hợp để giấu 
danh tính của nhân vật



Ca sĩ Đinh Hương
ChọN Lối 
đi riêNg
á quân The voice (giọng háT 
việT 2013) - đinh hương đã và 
đang xây dựng hình ảnh của 
mộT ca sĩ Trẻ hiện đại, không 
chạy Theo scandal mà chọn 
cho mình mộT lối đi riêng với 
cá Tính âm nhạc rõ néT. chạm 
ngõ điện ảnh bằng mộT vai 
diễn Thú vị Trong Khúc háT 
mặT Trời, đinh hương đồng 
Thời cho ra mắT những sản 
phẩm âm nhạc mới Trong 
những ngày cuối năm 2015. 
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“Mối tình đầu” 
với điện ảnh

 pv: Sự căng thẳng của bộ 
phim đầu tiên thường mang lại 
nhiều cảm xúc, sự hào hứng và 
vô số kỉ niệm, với Đinh Hương, 
đó là gì?
ca sĩ đinh hương: Kỉ niệm 
đáng nhớ nhất của Hương 
có lẽ là khoảnh khắc chia 
tay đoàn làm phim. Khúc 
hát mặt trời giống như mối 
tình đầu với điện ảnh nên khi 
chia tay tôi có cảm giác tiếc 
nuối khó tả. Bình thường Đinh 
Hương cá tính và mạnh mẽ như 
con trai nhưng rồi cũng không 
kìm nén được cảm xúc, vừa ăn 
cơm vừa khóc. Khi bị các anh chị 
trong đoàn làm phim phát hiện và 
trêu thì thành… mếu máo cười!

 Lần đầu tiên đóng phim đã vào 
vai phản diện, Đinh Hương có lo 
rằng cộng đồng mạng sẽ “ném 
đá” mình không? Cảm xúc mà nhân 
vật mang lại cho bạn là gì?
Với Hương, Nguyệt Ánh là một 
vai diễn đáng thương nhiều hơn 
đáng ghét. Chính tuổi thơ gian 
khó khiến Ánh luôn muốn níu giữ 
ánh hào quang mà khó khăn lắm 
mới tạo dựng được. Thế nhưng, 
hạnh phúc dường như là điều xa xỉ 
khi Nguyệt Ánh luôn phải sống 
trong sự dày vò của lương tâm người 
làm nghệ thuật chân chính... Đánh 
kẻ chạy đi chứ không ai đánh người 
chạy lại, Hương tin khán giả cũng 
có cảm xúc giống Hương!

 Trong bộ phim này, bên cạnh 
những bạn diễn: Nhã Phương, 
Quang Tuấn, Hoàng Oanh…., 

Đinh Hương làm sao để không bị lất át? 
Bạn học hỏi được điều gì từ những bạn 
diễn đó? 
Nếu tôi bị lấn át thì cũng là điều hiển 
nhiên và dễ chấp nhận vì Đinh Hương 
còn non nớt và thiếu kinh nghiệm diễn 

xuất trước ống kính. Nhưng 
Hương đã nỗ lực trong 

từng phân đoạn, không 
ngại chia sẻ khó khăn 
của mình để nhận 
được sự giúp đỡ, góp 
ý từ đạo diễn.

 Đinh Hương 
chuẩn bị gì cho 

mình ngoài khả 
năng ca hát? 

Nghề diễn 
viên có 

phải là 
một lối 

rẽ để 
bạn tiến sâu 

và mở rộng hình 
ảnh bản thân trong 

showbiz Việt?
Đinh Hương hiểu hết 
những hạn chế của 

bản thân trong việc 
nỗ lực đưa âm nhạc 

của mình đến gần công 
chúng. Với một phong 

cách âm nhạc còn xa lạ 
với khán giả, việc đến gần 

khán giả cần cả quá trình 
nỗ lực, xây dựng. Điện ảnh 
là một lối rẽ mới, biết đâu 
vì thích diễn viên Đinh 
Hương mà khán giả 
chịu lắng nghe để rồi 
đón nhận âm nhạc 
của mình? Hương sẽ 
trau dồi thêm về 

diễn xuất để mang lại cho mình nhiều 
cơ hội hơn.

ÂM nhạc là  
chÂn dung nghệ sĩ

 Sau MV Loving you, Đinh Hương đã 
tiết lộ nhiều kế hoạch trình làng những 
sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng. 
Bạn có thể giới thiệu kĩ hơn về chúng?
Vừa qua, Hương cho ra mắt hai album: 
Đinh Hương Sings the Golden Oldies là 
tuyển tập những ca khúc kinh điển nhạc 
quốc tế với nhiều nét mới lạ hơn trong 
bản phối cũng như cách xử lí; Love 
Đinh Hương kể một câu chuyện tình 
ngọt ngào, lãng mạn nhưng không kém 
phần cá tính. Hi vọng, hai album này sẽ 
là điểm nhấn trong sự nghiệp âm nhạc 
của Hương. Bên cạnh đó là các chương 
trình quảng bá album được tổ chức ở 
TPHCM và Hà Nội.

  Vì sao bạn chọn thời điểm cuối năm 
để cho ra mắt những sản phẩm này?
Thực ra, Hương muốn cho ra mắt sớm 
hơn nữa nhưng khó khăn này chồng chất 
khó khăn khác, cộng với bản tính cầu 
toàn khiến mình mất hơn hai năm để 
hoàn thiện dự án này. Cuối cùng thì mọi 
thứ đã xong xuôi và chỉ chờ đợi ngày 
được khán giả đón nhận nó.

  Điều đó cho thấy sự nỗ lực, chuẩn bị 
kĩ càng của Đinh Hương để mang đến 
những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn cho 
khán giả. Bạn muốn nói gì về bản thân 
thông qua album tự thể hiện những ca 
khúc mình sáng tác? 
Cứ mỗi lần làm album là Hương lại cảm 
thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. 
Mọi cung bậc cảm xúc đều chất chứa 
trong những khoảng thời gian rất dài 
khiến Hương phải tôi luyện thêm cho 
mình khả năng chịu đựng và lòng kiên 
nhẫn. Quả thực, giờ Hương mới thấm 

(Xem tiếp trang 48)
HiềN NGUyêN 
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 Bạn thuộc số ít ca sĩ chọn lối đi riêng, 
không scandal và không nóng vội đưa ra 
các sản phẩm âm nhạc. Con đường đó 
được Đinh Hương  vạch sẵn hay được 
tính toán kĩ lưỡng sau khi giành ngôi Á 
quân Giọng hát Việt mùa 2?  
Đinh Hương luôn trân trọng mỗi phút 
giây được xuất hiện trước khán giả. Với 
Hương, nhìn vào âm nhạc là có thể hiểu 
được chân dung của nghệ sĩ đó. Đó là lí 
do Hương luôn chỉn chu trong từng sản 
phẩm âm nhạc vì muốn thông qua các 
sản phẩm âm nhạc của mình, khán giả có 
thể cảm nhận được một Đinh Hương 
luôn chân thành trong cảm xúc, hăng say 
trong sáng tạo nghệ thuật và trân quý 
khán giả...

 Mải mê ca hát và những dự định mới, 
liệu Đinh Hương có “quên” chuyện yêu 
đương? Mong muốn của bạn về người 
yêu của mình?
Sắp tới, Đinh Hương sẽ kể cho khán giả 
nghe câu chuyện tình yêu của mình 
thông qua album Love Đinh Hương. Bởi 
vì, tình yêu chính là chất liệu cảm xúc 
để Hương thực hiện album này... 

 Xin cảm ơn chúc Đinh Hương thành 
công hơn!

HiềN NGUyêN (Thực hiện)

Ca sĩ Đinh Hương
ChọN Lối...

Đinh Hương trong phim Khúc hát mặt trời
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(Tiếp theo trang 47)

thía câu nói: “Trưởng thành là một quá 
trình đau khổ” nhưng Hương thà khổ 
đau để lớn còn hơn cứ mãi chỉ là một 
Đinh Hương bé nhỏ!

 Để có được những phút giây tỏa sáng 
trên sân khấu Giọng hát Việt và đến với 
công chúng âm nhạc, Đinh Hương muốn 
tri ân đến ai nhiều nhất? Bạn nhớ gì về 
thời điểm trước khi đến với Giọng hát 
Việt 2013?
Người đầu tiên Hương muốn cảm ơn là 
nhạc sĩ Phương Uyên - Giám đốc âm 
nhạc chương trình Giọng hát Việt mùa 
đầu tiên. Nếu không có Phương Uyên sẽ 

không có Đinh Hương của ngày hôm 
nay. Chính chị ấy đã chấp nhận cá tính 
âm nhạc của Hương ở thời điểm mà đi 
đến bất cứ cuộc thi nào Hương cũng 
không được trao cơ hội. Trước khi đến 
với Giọng hát Việt, Đinh Hương cũng 
như những nghệ sĩ “underground” khác 
đều có những không gian hoạt động 
nghệ thuật của riêng mình. Không gian 
đó tuy nhỏ bé nhưng đó là những tháng 
ngày Hương không thể quên vì được 
thoả sức là chính mình, được sống hoàn 
toàn với cá tính âm nhạc của mình.
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Mở đầu mùa giải Gương 
mặt thân quen nhí 2015, 
Hoàng Quân là một trong 
những thí sinh nổi trội. 

Cùng với Phương Mỹ Chi, Hoàng Quân 
được dự đoán là ứng cử viên sáng giá 
cho ngôi vị Quán quân của 
chương trình. Em thường 
được biết đến với biệt 
danh “bé Ben”, là 
gương mặt diễn viên 
khá quen thuộc với 
các chương trình ca 
nhạc, sân khấu, phim 
ảnh (Lửa Phật, Trúng 
số, Lênh đênh phận 
bạc…) và là con nuôi của 
nghệ sĩ Hoài Linh. Đó là chưa 
kể chiến thắng trước đây của anh Hoài 
Lâm, cũng là một người con nuôi của 
Hoài Linh ở chương trình Gương mặt 
thân quen 2013 thật sự là áp lực lớn đối 
với em. 
Qua mười hai đêm thi, với bốn tuần 
chiến thắng, khán giả đã phần nào nhìn 
nhận được khả năng biến hóa đa dạng 
của Hoàng Quân. Nhưng em đã thật sự 
làm bùng nổ đêm chung kết khi hóa 
thân thành nghệ nhân dân gian Trọng 
Quỳnh hát văn chầu bát, một trong bộ 
mẫu 36 giá đồng được Bộ Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch 
công nhận là di sản 
văn hóa Việt Nam. 
Trước đó, có nguồn 
tin rằng Hoàng 
Quân sẽ chọn một 
ca khúc Hàn Quốc 
với tiết tấu sôi động 
như phong cách 
quen thuộc của 
mình. Nếu đi theo 
phương án này, có 

lẽ Hoàng Quân đã nhận thất bại như 
Phương Mỹ Chi. 
Không chỉ khoác lên người bộ áo dài the 
truyền thống, Hoàng Quân còn đánh đàn 
nguyệt rất điêu luyện. Khán giả càng 
khâm phục hơn khi Hoàng Quân chỉ có 
5 ngày tập đánh đàn mà em đã sử dụng 
thành thạo loại nhạc cụ dân tộc này. 
Bản lĩnh sân khấu và khả năng diễn 
xuất tuyệt vời đã giúp em chinh phục 
khán giả. Có thể thấy rằng, Khương 

Ngọc và Hoàng Quân 
đã đặt ra chiến lược 
hoàn toàn đúng đắn 
cho đêm thi quyết 
định. 
Nghệ sĩ đồng hành 
cùng với Hoàng Quân 
là Khương Ngọc đã 
không phụ lòng khán 
giả, thể hiện sự thông 
minh khi xây dựng tiết 

mục. Anh không hát mà chỉ đóng vai trò 
phụ diễn cho Hoàng Quân. Diễn xuất 
của nhân vật hầu đồng hoàn toàn không 
làm khó Khương Ngọc. Anh đã thể hiện 
tốt phần nền để làm bật phần trình diễn 
của Hoàng Quân. Có thể thấy, Khương 
Ngọc thật sự hiểu rõ và làm chủ cuộc 
chơi. Nếu anh hát cùng Hoàng Quân có 
khi lại “phá hỏng” tiết mục hoặc không 
đạt được hiệu quả như mong đợi. 
Khương Ngọc đã chứng tỏ cho khán giả 
thấy vai trò hỗ trợ thật sự của mình là 
nâng tầm cho thí sinh nhí bằng nhiều 
cách, chứ không nhất thiết phải song ca. 
Với khuôn mặt thông minh, lém lỉnh, 
Hoàng Quân may mắn có được sự hỗ trợ 
đắc lực khi đến với nghề. Nhưng bản 
thân cậu bé 10 tuổi này đã khiến khán 
giả tâm phục khẩu phục với những nỗ 
lực, sáng tạo hết mình với nghề qua 
những thử thách mà em luôn đặt ra cho 
mình trong hành trình nghệ thuật. 

LưU PHươNG

So với các thí sinh khác thì hoàng 
Quân không nổi trội về giọng hát mà 
thế mạnh của em là khả năng diễn 
xuất và tính nghệ sĩ. điều đó rất phù 
hợp với tiêu chí của chương trình 
Gương mặt thân quen đề cao khả 
năng kết hợp diễn và hát, trong đó 
không thể phủ nhận, phần nhìn chiếm 
vai trò quan trọng vì đây là chương 
trình bắt chước người nổi tiếng.

Chiến thắng của

&
chiến lược

nỗ lực
chương Trình gương mặT 

Thân quen nhí 2015 đã 
khép lại với giải nhấT 

Thuộc về cặp đôi hoàng 
quân - khương ngọc. 

chiến Thắng chung cuộc 
Thể hiện sự nỗ lực của 

bé hoàng quân cùng với 
chiến lược rấT Thông 

minh của chàng nghệ sĩ 
đa Tài khương ngọc. 

Khương Ngọc

Hoàng Quân

Hoàng Quân và Khương Ngọc  
trong chung kết GMTQ nhí
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 pv: Từng tạo được tiếng vang rất lớn 
với các chuỗi chương trình như: Mưa 
bụi, Tình khúc vượt thời gian, Tự tình 
quê hương…, trong vai trò Giám đốc âm 
nhạc của Thần tượng Bolero, anh sẽ xây 
dựng chương trình như thế nào?
Quan điểm của tôi khi xây dựng chương 
trình này là, phải làm sao để người xem 
nhận ra được đây là dòng nhạc chính 
thống của Việt Nam. Thần tượng Bolero 
sẽ mang nhiều màu sắc để khán giả dù ở 
độ tuổi nào cũng có 
thể cảm nhận được. 
Tôi đã có 20 năm ấp ủ 
ý tưởng cho một 
chương trình như thế 
này, thêm vào đó còn có sự đầu tư rất 
nghiêm túc của nhà sản xuất và sự góp 
sức của 4 huấn luyện viên tài năng. Với 
tất cả những điều đó, tôi có thể khẳng 
định rằng, Thần tượng Bolero là một sân 
chơi đàng hoàng cho các thí sinh và sẽ 
cống hiến những tiết mục nghệ thuật tử 
tế cho khán giả.

 Dù chưa lên sóng nhưng chương 
trình đã nhận được rất nhiều kì vọng của 
khán giả, đó có là áp lực đối với anh?
Vấn đề không phải là áp lực mà là do 
mình tâm huyết đến đâu. Với cá nhân 
tôi, khi quyết định nhận chương trình 
này đã gác lại toàn bộ công việc của 
công ti, gia đình, thậm chí cả thời gian 
nghỉ ngơi để sống trọn vẹn với nó. Điều 
thú vị là 4 huấn luyện viên có thế mạnh 
riêng: Quang Dũng sẽ phụ trách dòng 

nhạc trữ tình sang 
trọng, Đan Trường 
phụ trách mảng dân 
ca miền Nam, anh 
Quang Linh sẽ lo về 
mảng trữ tình Huế 

còn Cẩm Ly là trữ tình miền Nam và 
những ca khúc nhạc xưa. Bốn màu sắc 
này hòa quyện vào nhau chắc chắn sẽ 
làm nên một nét riêng vô cùng độc đáo. 

 Tiêu chí của chương trình là sang 
trọng và đẳng cấp, anh sẽ chọn bài và 
dàn dựng như thế nào để đảm bảo được 
tiêu chí này?

Bên cạnh sân khấu được thiết kế hiện 
đại, hoành tráng, ban nhạc chơi trực tiếp 
hoàn toàn, ban tổ chức còn mời thêm 8 
vũ công nước ngoài để múa phụ họa.  
Các thí sinh sau khi được lựa chọn sẽ 
được học luyện thanh, học giải phóng 
hình thể, chăm sóc sắc đẹp và có cả nhà 
thiết kế riêng. Với một hình ảnh hoàn 
hảo nhất có thể khi bước lên sân khấu 
cộng với sự dàn dựng công phu sẽ giúp 
các thí sinh thoải mái thể hiện phần thi 
của mình. 

 Số lượng các ca khúc Bolero không 
nhiều, các sáng tác mới lại hiếm khi 
chạm được tới trái tim người nghe, điều 
đó có làm khó anh khi chọn bài cho các 
thí sinh?
Trong tay tôi hiện đang có 700 ca khúc 
được đánh giá là hay, đủ để làm 4 mùa 

Thần tượng Bolero
sẽ nhiều màu sắc 

nhạc sĩ minh vy, giám đốc âm 
nhạc của Thần Tượng Bolero 

mùa đầu Tiên chia sẻ, khác 
với những gì mọi người vẫn 
nghĩ về sự sến súa của dòng 
nhạc bolero, chương Trình 

sẽ mang màu sắc vui Tươi. 
với dàn huấn luyện viên 

Thực lực, khán giả càng Tin 
Tưởng vào sức hấp dẫn của 

chương Trình. 

Tôi mong đây sẽ là một chương 
trình nghiêm túc, tử tế, nơi những 
tâm hồn yêu nhạc có thể đồng 
điệu cùng nhau.

Nhạc sĩ Minh Vy và vợ, ca sĩ Cẩm Ly
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Thần tượng Bolero liên tiếp. Đó là thành 
quả mà tôi tích lũy được trong suốt 20 
năm nghiên cứu về dòng nhạc này.

 Anh đánh giá thế nào về chất lượng 
thí sinh mùa đầu tiên này?
Tôi hoàn toàn yên tâm về các thí sinh. 
Bước đầu có thể nhìn ra được khoảng 15 - 
20 người rất có triển vọng. Tất nhiên, 
cần phải đào tạo thêm và quan sát nhiều 
hơn nữa sự phát triển của họ. 

 Hai năm gần đây, dòng nhạc Bolero 
bắt đầu trở lại mạnh mẽ, theo anh 
nguyên nhân của sự trở lại này là gì?

Vì đó là dòng nhạc chính thống của Việt 
Nam, là tâm tư, tình cảm của mọi người. 

Nhạc trữ tình có lúc thăng lúc trầm 
nhưng không bao giờ mất đi cả. Vài 
năm gần đây, dòng nhạc này quay trở 
lại mạnh mẽ vì sự du nhập của nhạc 
Hàn, nhạc Nhật với những ca từ không 
được đẹp cho lắm, không còn lãng mạn 
và thơ mộng nữa. Vì vậy, người ta mới 
bắt đầu tìm về với dòng nhạc trữ tình, 
quê hương, khoác cho nó một cái áo 
mới, trẻ trung, hiện đại hơn.
 Mục đích của Thần tượng Bolero còn 

là lời tri ân tới những nhạc sĩ nổi tiếng 
thuộc dòng nhạc trữ tình quê hương, anh 

sẽ thể hiện điều này trong phần dàn 
dựng như thế nào?
Ngay phần mở đầu sẽ dành thời gian để 
tôn vinh các nhạc sĩ có nhiều đóng góp 
cho dòng nhạc này. Nhiều người trong số 
họ không còn nữa, cũng có những người 
đang sống ở nước ngoài. Tôi đã đi nhiều 
nơi, xuống cả Gò Công, Tiền Giang, Đồng 
Tháp… và mời được một số nhạc sĩ gạo 
cội góp mặt trong chương trình.

 Xin cám ơn anh!
THU TRANG  

(Thực hiện)

Họp báo chương trình Thần tượng Bolero

Bộ tứ giám khảo của Thần tượng Bolero
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 Để quyết định công khai thân hình và 
quá trình giảm cân trên sóng truyền 
hình, Thủy Tiên có phải suy nghĩ  
nhiều không? 
Tôi là con gái, lại nặng tới hơn 100 kg 
thì cũng phải suy nghĩ nhiều. Tôi cũng 
lường trước được rằng có người sẽ yêu 
mến mình, đồng cảm, ủng hộ nhưng 
cũng sẽ có người chê cười. Nhưng từ 
lâu, tôi đã quen với việc 
cố gắng để 
những bình luận 
tiêu cực phía sau 
mình. Tôi đến 
với Bước nhảy 
ngàn cân (BNNC) 
để tìm động lực 
quyết liệt giảm cân 
sau nhiều lần giảm 
rồi lại tăng và cũng 
một phần vì ham vui, 
muốn thử sức.

 Nhìn lại chặng đường 
đầy thử thách, thấm đẫm 
mồ hôi, không thiếu nước 
mắt cho đến khi chạm tới 
vị trí Á quân, Thủy Tiên đón nhận kết quả 
như thế nào?
Phải thú thực rằng, so với các thí sinh 
tham gia BNNC, có thể xem như tôi không 
biết nhảy: nhịp lúc nào cũng lẫn lộn và 
khả năng nhớ bài thì rất kém. Ở vòng loại, 
tôi còn không tin mình được chọn. Có lẽ, 
chỉ vì cân nặng của tôi quá áp đảo và ban 
tổ chức tìm thấy ở mình nét ngộ nghĩnh, 
dễ thương nào đó phù hợp với chương 
trình nên mới cho vào. Tôi không quan 
tâm nhiều đến giải thưởng vì điều mà tôi 
thực sự mong muốn là giảm cân và được 
yêu mến thì BNNC đã mang lại quá trọn 
vẹn. Khép lại đêm chung kết, tôi chỉ tiếc 

nuối làm sao được quay lại 
những ngày mệt mà vui 
đó. Gia đình thì lại tiếc 
sao chương trình ngắn 
thế, giá như kéo dài vài 
tháng nữa biết đâu Thủy 

Tiên lại có thân hình chuẩn! 
(cười) 

 Và cũng lưu luyến phải chia tay 
người bạn nhảy thân thiết Sơn Lâm, phải 
không?
Sơn Lâm là người nhỏ con nhất so với 
các bạn nam trong chương trình nên có 
thể hiểu được bạn ấy đã cố gắng “chịu” 
tôi đến mức nào. Khi biểu diễn, cặp của 
tôi là tréo ngoe nhất vì phần bê đỡ toàn 
do tôi phụ trách. Vậy mà đến giờ Lâm 
vẫn còn bị đau lưng đấy! (cười). Tôi 
chưa thấy bạn nhảy nào nhiệt tình như 
Lâm, luôn nhắc nhở, động viên tôi. Khi 
chia tay bạn ấy cũng dặn dò và yêu cầu 
tôi hứa sẽ không được tăng cân trở lại. 
Với tôi, lời hứa này “nặng” lắm đấy ạ!

 Tất cả các thí sinh của BNNC đều rất 
nỗ lực cải thiện cân nặng qua mỗi tuần 
nhưng khó ai đạt được đến thành tích 
khó tin như Thủy Tiên. Bí quyết nằm ở 
đâu vậy?
Trước đây tôi không kiên trì, thiếu ý chí 
nên cứ giảm được rồi lại tăng vèo vèo. 
Mỗi lần đói quá lại tặc lưỡi ăn một chút 
thôi, mai nhịn. Bố mẹ tôi cũng thường 
xuyên động viên tôi giảm cân nhưng khi 
thấy con có dấu hiệu xỉu vì đói thì lại 
thương, lại kêu ăn. Cứ như vậy tạo nên 
vòng luẩn quẩn khiến tôi không thoát 
được thân hình nặng nề lên tới gần 130 
kg như vậy. Bước vào BNNC, chúng tôi 
phải ăn theo chế độ dinh dưỡng nghiêm 
ngặt toàn thịt nạc, rau, cá luộc, ngoài ra 
phải tập gym và tập nhảy rất nhiều. 
Động lực của tôi được tăng lên khi hàng 
ngày được chứng kiến sự tận tâm, kiên 
nhẫn của bạn nhảy Sơn Lâm. Có động 
tác bạn dạy cho tôi tới cả mấy chục lần 
để nhớ được bài. Ban đầu tôi căng thẳng 

Kì tích của 
BƯớC Nhảy NgàN CâN

giảm cân hiệu quả nhấT (40,7 kg Tương đương với 32,2% Trọng lượng cơ 
Thể Trong vòng hơn 3 Tháng), được khán giả bình chọn nhiều nhấT (36%) 

nhưng vì còn nhiều hạn chế về khả năng vũ đạo nên Thủy Tiên chỉ về nhì, 
sau mộT ngọc sơn xuấT sắc Trong các bài nhảy. với cô gái 20 Tuổi, Từng 

nặng Tới 127 kg, hành Trình cùng Bước nhảy ngàn cân đã quá mĩ mãn.
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lắm vì Sơn Lâm là Quán quân cuộc thi 
So You Think You Can Dance, nếu mình 
kém cỏi, không cố gắng thì ảnh hưởng 
đến bạn ấy rất nhiều. Ngày nào Sơn 
Lâm cũng nhắc nhở tôi tập, thách đố tôi 
giảm cân, nhắc nhiều đến nỗi tôi bị 
cuốn theo và giảm được số cân không 
thể ngờ.

 Qua mỗi tuần thi, khán giả có thể 
chia sẻ với Thủy Tiên niềm vui có được 
số điểm cao từ giám khảo, thành tích cải 
thiện cân nặng qua từng tuần. Ngoài ra, 
Thủy Tiên còn có niềm vui nào khác?
 Giờ tôi được thoải mái mặc đồ hơn rồi, 
có thể chọn mua những bộ quần áo đẹp 
ngoài cửa hàng chứ không như trước 
đây, chỉ toàn đồ may. Đêm chung kết, 
anh Nam Trung mang tới nhiều trang 
phục rất đẹp và tôi đã chọn chiếc váy đỏ 
mà trước giờ không bao giờ nghĩ mình 
có thể vận lên người.

 Tạo nên kì tích tại BNNC, sau này 
Thủy Tiên đặt ra cho mình quyết tâm 
như thế nào để không bước vào vòng 
luẩn quẩn như trước nữa?
Gần 4 tháng đồng hành cùng chương 

trình, tôi đã rèn được thói quen tập 
luyện, rèn được bản lĩnh, ý chí và nắm 
được nhiều phương pháp ăn uống, các 
bài tập. Rời BNNC trở 
về đời thường sẽ khó 
lòng đạt được kết quả 
như trước nhưng tôi 
tự hứa với mình 
phải duy trì việc 
giảm cân. Tôi đặt 
ra từng mốc nho 
nhỏ để chinh 
phục. Anh trai 
của tôi cũng 
thừa cân, về 
nhà chuyến 
này, hai anh em sẽ 
cùng nhau tập luyện cho có thêm 
động lực. Hiện tại, tôi đang học khóa 
Diễn viên tại trường Sân khấu - Điện 
ảnh nên càng cần quyết tâm cải thiện 
vóc dáng. 

 Đã khi nào Thủy Tiên từng nghĩ nên 
theo một hướng đi khác thay vì con 
đường nghệ thuật vốn có nhiều đòi hỏi 
khắt khe về ngoại hình?

Từ nhỏ, tôi đã mê làm diễn viên. Đam 
mê đã ở trong tim nên dù khó khăn tôi 
cũng cố gắng theo đuổi. Khi bị hụt vai, 
bị đứng ngoài cơ hội đóng những vai 

mình yêu thích, tôi hiểu đó là vì 
ngoại hình của mình 

không phù 
hợp. Tôi 

buồn lắm và 
lao vào giảm 

cân nhưng ý 
chí chưa đủ 

mạnh. Tôi thử 
sức với các vai 

nho nhỏ thiên về 
hài trong các đĩa 

hài Tết, một số 
phim truyền hình 
như Đi qua mùa 

nắng (VTV6) để 
thỏa đam mê chứ thực tâm tôi vẫn muốn 
được thể hiện khả năng qua các nhân vật 
nhiều màu sắc, nhiều đất diễn. 

 Xin cảm ơn Thủy Tiên!
PHươNG HUyềN  

(Thực hiện)

Thủy Tiên trước và sau giảm cân
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Xin chào Ngân Hà, được biết 
bạn tốt nghiệp Khoa Luật - Đại 
học Quốc gia Hà Nội, vậy tại 
sao bạn lại rẽ ngang sang 
truyền hình? 
- Tôi sinh ra trong một gia 
đình có truyền thống văn 
chương. Ông nội là nhà nghiên 
cứu văn hóa dân gian, còn cha 
tôi là nhà báo vừa là luật gia. 
Từ nhỏ, tôi đã yêu thích và 
gắn bó với môn Văn. Khi lựa 
chọn trường đại học, tôi đăng 
kí thi ngành luật vì muốn 
hướng đến một môi trường 
năng động, lối suy nghĩ logic 
và cuộc sống công bằng, dám 
đấu tranh cho những điều bất 
bình đẳng. 
Mối cơ duyên đến với truyền 
hình của tôi rất tình cờ. Khi 
đang chuẩn bị bảo vệ khóa luận 
tốt nghiệp đại học, tôi đã được 
mời thử dẫn chương trình cho 
các bản tin kinh tế của Đài 
PT-TH Hà Nội. Mẹ động viên 
tôi tham gia, bởi đây là cơ hội 
hiếm có. Giây phút đầu tiên tại 
trường quay, ngồi trước màn 

hình cue (bảng chạy chữ bổ trợ 
cho người dẫn), tôi đã cảm nhận 
được sự gần gũi, thân thuộc như 
đã gắn bó từ lâu. Vào thời khắc 
đó, tôi nghĩ, đây chính là con 
đường mình sẽ đi và đến tận 
cùng.
Thật ra, luật và báo là hai 
ngành gần gũi, bổ sung và 
hỗ trợ cho nhau rất tốt. 
Kiến thức luật cho tôi 
nhiều thuận lợi trong quá 
trình làm việc, nhất là khi 
dẫn tọa đàm về chính 
sách, pháp luật. Cái khó 
là tôi phải học từ đầu 
kiến thức căn bản về 
truyền hình để trở 
thành một biên tập 
viên đa năng, vừa 
sản xuất, dựng bài, vừa 
dẫn chương trình. Dù là làm 
luật hay làm báo, mục đích 
cuối cùng của tôi vẫn là góp 
tiếng nói làm thay đổi cuộc 
sống của những người yếu thế. 
Người truyền cảm hứng để tôi 
hướng đến mục tiêu đẹp đẽ ấy 
là cha tôi.

Có ý kiến cho rằng, người 
dẫn chương trình có thể sẽ 
nhàn hơn các công đoạn khác 
mà dễ nổi tiếng. Thực tế thì 
công việc của bạn ra sao?
Tại phòng Tin tức, Ban 
Truyền hình tiếng dân tộc nơi 
tôi đang làm việc, các biên tập 
viên đều dẫn chương trình. Đó 

cũng là xu thế, yêu cầu 
chung của 

các kênh 
truyền hình hiện nay. 
Chúng tôi tham gia vào tất cả 
các công đoạn: sản xuất tin 
bài, biên tập bản tin và dẫn. 
Hơn ai hết, MC là người hiểu 
nội dung, linh hoạt chỉnh sửa 

những sai sót trong quá trình 
biên tập để chuyển tải đến 
công chúng thông qua ngôn 
ngữ nói, ngôn ngữ cơ thể, thái 
độ, tình cảm của mình. Ngay 
trong việc dẫn cue, làm sao để 
ánh mắt nhìn cue được tự 
nhiên, giao lưu linh hoạt với 
khán giả, bày tỏ được thái độ 
của người dẫn theo từng nội 
dung thông tin là một quá 
trình khổ luyện mà bản thân 
mỗi người dẫn cần chú ý 
luyện tập mỗi ngày.

Ngân Hà là một trong 
những MC rất chịu khó làm 
mới mình. Bí quyết để tạo dấu 
ấn với khán giả của bạn là gì?
- Tôi luôn cố gắng thử sức ở 
nhiều dạng chương trình khác 
nhau và nỗ lực nâng cao năng 
lực chuyên môn để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Bí 
quyết của tôi là “biến hình” 
theo từng yêu cầu. Với chương 
trình văn hóa, tôi thường mặc 

trang phục áo dài, sử 
dụng nụ cười tươi và 
chất giọng mềm mại. 

Với chương trình 
chính luận, tôi mặc 

vest, tông giọng trầm 
và nét mặt nghiêm túc, 

chững chạc. Tôi đã tham 
gia khóa học luyện thanh 

với giảng viên Học viện 
âm nhạc quốc gia để mở 
rộng tông giọng và học 

cách giữ giọng, vì giọng của 
tôi mảnh và yếu. Nay tôi có 
thể thay đổi tông giọng cho 
phù hợp với chương trình. Bí 
quyết thứ hai là tôi luôn chuẩn 

Hạnh phúc khi được làm 
công việc yêu thích

ngÂn hà

 mc - bTv ngân hà công 
Tác Tại ban Truyền hình 
Tiếng dân Tộc đã Từ bỏ 
ước mơ Trở Thành mộT 
luậT sư để Theo nghiệp 
Truyền hình bởi cô đã 
bén duyên nghề báo 
ngay Từ lần đầu Tiên 
đến Trường quay Thử 
dẫn chương Trình.
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bị kiến thức nền về chủ đề mình dẫn để 
có thể chủ động dẫn dắt câu chuyện. 

Tần suất lên hình nhiều, có lúc nào bạn 
cảm thấy stress vì công việc?
 - Được làm công việc mình yêu thích là 
một hạnh phúc đối với tôi. Mỗi ngày, ngồi 
trước máy quay với những thông tin thời 
sự nóng hổi, những câu chuyện thú vị về 
mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội khiến 
tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. 
Tôi thường xuyên dẫn 4 - 6 chương trình/
ngày, thậm chí có ngày dẫn 5 - 6 chương 
trình tọa đàm 30 phút. Để sắp xếp được 
thời gian làm việc phù hợp, giữ được 
khuôn mặt luôn tươi tắn, giọng nói ổn định 
trong suốt thời gian ghi hình là điều luôn 
khiến tôi phải đau đầu. Nhưng may mắn là 
đến giờ mọi thứ vẫn ổn, tôi vẫn đảm bảo 
được chất lượng công việc ngay cả trong 
khoảng thời gian sức khỏe không tốt. 

Bạn có ngưỡng mộ người dẫn chương 
trình nào đó và soi mình vào để học hỏi 
kinh nghiệm?
- Tôi trúng “tiếng sét” với truyền hình, 
với nghề MC từ giây phút đầu tiên được 
trải nghiệm trong trường quay, chứ không 
phải vì ngưỡng mộ một “thần tượng” mà 

quyết tâm theo đuổi. Nhưng khi vào nghề 
rồi, tôi mong muốn làm chủ những 
chương trình mà mình dẫn, có được 
phong thái tự tin như các bậc tiền bối, các 
anh chị đi trước.

Khi ngành truyền hình đang đứng 
trước xu thế hội nhập, theo bạn đâu là 
những yếu tố quan trọng để có thể trở 
thành một BTV - MC không thua kém các 
đồng nghiệp ở các hãng truyền hình nổi 
tiếng trên thế giới?
- BTV - MC là cầu nối giữa chương trình 
và công chúng, mỗi điều được đề cập đều 
phải chính xác và phù hợp với nhu cầu 
tiếp nhận của khán giả. Do vậy, yếu tố 
đầu tiên bắt buộc phải có là kiến thức nền 

về các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Trong đó, ngoại ngữ là một 
thế mạnh giúp người dẫn chương 
trình dễ dàng kết nối với công 
chúng, dễ dàng tiếp cận với các 
thông tin quốc tế cần thiết cho 
công việc.
Ngoài ra, Việt Nam là một nước 
Á Đông giàu truyền thống. Do 
vậy, tôi quan niệm, hội nhập với 
thế giới là tất yếu khách quan 

nhưng không thể quên đi những giá trị 
văn hóa, tinh thần vốn có của dân tộc. 
Việc định hướng tư tưởng cho công chúng 
mà không làm ảnh hưởng đến thuần 
phong, mĩ tục là yếu tố tối quan trọng mà 
mỗi MC đều phải tâm niệm.
Cuối cùng, phong cách làm việc chuyên 
nghiệp của một BTV - MC như đảm bảo 
đúng giờ, có tinh thần trách nhiệm phối 
hợp với êkip sản xuất, kĩ năng dẫn trực 
tiếp, sự linh hoạt, khả năng ứng biến… là 
những yêu cầu cần có và phải được rèn 
luyện mỗi ngày.

MAi CHi  
(Thực hiện)

MC - BTV Ngân hà không chỉ lên hình cho bản tin 
Thời sự mà còn giữ sóng ở nhiều chuyên mục như: 
Bản tin thị trường, Hành trình cuộc sống, Thông tin 
chính sách - pháp luật, Trang văn hóa, tọa đàm: 
Chuyện từ chính sách, Sức khỏe vàng... trên sóng 
VTV5. Trước đó, cô là gương mặt quen thuộc của 
Truyền hình Vì trẻ em. Ngân hà tạo được ấn tượng 
tốt đẹp trong lòng khán giả bởi lối dẫn dung dị, gần 
gũi, thông minh, duyên dáng.
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Pv: Đầu tiên có lời chúc mừng Linh Chi 
khi bạn và câu lạc bộ LienViet Post Bank 
vừa giành chức Vô địch quốc gia 2015…
- vđv linh chi: Cảm ơn anh. Có thể nói 
đó là “sự tổng kết” lớn nhất trong năm 
qua, là mục tiêu và nhiệm vụ mà cá nhân 
tôi cũng như toàn đội đặt ra và thật vui khi 
nó đã thành hiện thực.

Linh Chi hẳn sẽ vui hơn khi giữ vai trò 
quan trọng trong CLB với vị trí chuyền hai 
rất hiệu quả? Người hâm mộ và báo chí 
đều ghi nhận tầm quan trọng của bạn 
trong việc giành chức Vô địch của LienViet 
Post Bank?
Đó là sự ghi nhận của mọi người, bản thân 
Linh Chi cũng đã cố gắng nhưng để nói 
một cách khách quan thì tôi vẫn còn một 
số khiếm khuyết trong kĩ thuật và tâm lí, 
đó là điều không tốt trong thể thao chuyên 
nghiệp. Hi vọng, khi mình phát hiện ra 
điểm yếu thì sẽ chủ động khắc phục. Mong 
rằng, năm tới sẽ có nhiều cơ hội để tôi 
hoàn thiện bản thân.

Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi có 
sự tình cờ thú vị, tôi được biết, hồi còn đi 
học, bạn là người rất thích kinh doanh?
Hồi còn học cấp 3 tại Phú Thọ, tôi đã 
cùng cô bạn thân buôn bán nhỏ lẻ, bán đồ 
lặt vặt cho các bạn trong trường, lớp. Lúc 
đó, tôi rất thích thi vào trường Đại học 
Thương mại để thực hiện ước mơ của 
mình nhưng bóng chuyền đã chọn tôi như 
một sự tình cờ thú vị và tôi đón nhận nó 
với đầy đủ sự say mê hứng khởi. Nhưng 
Linh Chi rất muốn, một vài năm nữa, hay 
xa hơn, sau khi không còn thi đấu chuyên 
nghiệp nữa tôi lại được quay về với ước 
mơ kinh doanh của mình.

VđV LiNh Chi
“VTV Cup đã chắp cánh ước mơ tôi...”
sở hữu chiều cao lí Tưởng cùng gương mặT khả ái, linh chi được người hâm mộ 
gọi là “người đẹp bóng chuyền”. Trong giải bóng chuyền vTv cuP 2015 Tại bạc liêu 
vừa qua, cây chuyền hai của đội Tuyển việT nam đã được người hâm mộ và giới 
Truyền Thông bầu chọn là hoa khôi của giải. mộT ngày cuối năm không bận rộn, 
cô gái đến Từ đấT Tổ đã có dịp chia sẻ cùng Tạp chí Truyền hình.

Linh Chi thi đấu trong VTV Cup
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Hồi đó Linh Chi đến với bóng chuyền 
như thế nào?
Hồi phổ thông, ở trường tôi đã có biệt 
danh “Chi kều” bởi chiều cao vượt trội 
so với các bạn nữ cùng độ tuổi. Trong 
các hoạt động thể thao ngoại khóa của 
trường, tôi đều tham gia và ít nhiều đã 
được ghi nhận. Tình cờ, một lần đội 
bóng chuyền Bộ Tư lệnh thông tin về 
Phú Thọ tuyển quân, nhà trường giới 
thiệu và tôi được mời thử sức. Sau một 
ngày tập luyện, các chú ở Câu lạc bộ đã 
đồng ý tuyển Linh Chi. Bố mẹ tôi cũng 
là người yêu thể thao nên rất ủng hộ. Từ 
lúc ấy, tôi bắt đầu bước vào con đường 
của vận động viên chuyên nghiệp. Nghề 
nào cũng có những khó khăn nhưng 
bóng chuyền đòi hỏi sự tập trung, tính 
kiên trì, thể hình, thể lực và đặc biệt là 
đòi hỏi tư duy rất cao.

Giải bóng chuyền VTV Cup là một 
giải nằm trong hệ thống thi đấu chính 
thức của Liên đoàn bóng chuyền. Từ 
giải đấu ấy, bạn được chọn là Hoa khôi 
của giải?
Danh hiệu Hoa khôi VTV Cup thực sự 
có ý nghĩa với Linh Chi, như sự động 
viên, khích lệ. Đến giờ tôi vẫn nhớ 
giải đấu, các bạn đến từ Trung Quốc, 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều 
Tiên cũng rất xinh đẹp, nữ tính nhưng 
may mắn thuộc về Linh Chi. Điều tôi 
thật sự cần và mong muốn là trình độ 
chuyên môn của mình cũng đã được 
cải thiện, trau dồi. Nếu được lựa chọn, 
tôi mong đạt được giải chuyền 2 xuất 
sắc hơn là giải Hoa khôi.

Lần thứ 2 tham gia bóng chuyền 
VTV Cup, là vận động viên, bạn nghĩ 
như thế nào về giải đấu này?
Linh Chi được tham gia giải bóng 
chuyền VTV Cup từ năm 2014 khi giải 
tổ chức ở Ninh Bình. Với một vận động 
viên, việc có thêm một giải đấu hàng 
năm cho mình là một niềm vui. Điều 
đặc biệt của VTV Cup là tính cạnh tranh 
và trình độ các đội rất cao, từ đó tạo ra 
sự căng thẳng, kịch tính với chất lượng 
chuyên môn không thua bất kì giải đấu 
nào. Các đối thủ đến từ nhiều quốc gia, 
châu lục, nên đó là “cơ hội vàng” cho 

những vận động viên bóng chuyền Việt 
Nam, đặc biệt là các vận động viên trẻ 
có cơ hội để trưởng thành.

“Chuyền 2 của Việt Nam luôn là 
điểm yếu của bóng chuyền Việt Nam. 
Đến khi có Linh Chi, vấn đề này đã 
được xử lí. Là sự thay thế xuất sắc của 
Trần Thị Hồng…” Bạn nghĩ sao về 
nhận xét ấy?
Đúng là trong bóng chuyền, vị trí 
chuyền 2 là nhiệm vụ khó khăn nhất. 
Được đánh giá là có thể thay thế Đặng 
Thị Hồng, VĐV xuất sắc, với Linh Chi 
đó là vinh dự nhưng cũng là áp lực. 
Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là 
động lực, là sự nhắc nhở để tôi luôn cố 
gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

Nhưng cũng phải thẳng thắn, trước 
VTV Cup 2014, Linh Chi chưa khẳng 
định được nhiều từ câu lạc bộ chứ chưa 
nói đến đội tuyển quốc gia. Vì sao có sự 
“lột xác” ấy?
Có rất nhiều các bạn trẻ qua các giải 
đấu của VTV Cup mới được phát hiện, 
bồi dưỡng và phát triển, có lẽ tôi là một 
trường hợp điển hình nhất. Đúng là 
trước giải VTV Cup 2014 Linh Chi rất 
khó tìm một vị trí chính thức ở câu lạc 
bộ, chứ chưa nói đến đội tuyển quốc 
gia. Như tôi đã chia sẻ, được cọ xát 
trong một giải đấu và mà chất lượng 
phong phú đa dạng như giải bóng 
chuyền VTV Cup thì các khả năng, thế 
mạnh của mỗi vận động viên đều được 

phát huy và phát lộ. Tôi nghĩ, mình ở 
trong trường hợp như vậy. Giải bóng 
chuyền VTV Cup đã chắp cánh cho ước 
mơ của tôi.

Xinh đẹp, chiều cao lí tưởng, có bao 
giờ Linh Chi có ý định trở thành người 
mẫu, diễn viên?
Linh Chi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. 
Chiều cao thì có thể nhưng xinh đẹp thì 
tôi không dám nhận. Tôi vẫn muốn 
sống hết mình với thể thao, với bóng 
chuyền. Sau này có giã từ sự nghiệp thì 
mong được trở lại với niềm đam mê 
kinh doanh hoặc nếu không thì được kế 
nghiệp đào tạo các bạn trẻ. Đôi khi 
cũng không dám mơ ước quá nhiều dù 
mọi người vẫn bảo rằng: “Đã sống là 
phải mơ…” (Cười)

Nhưng nếu có người mời và giúp thì 
bạn sẽ quyết định ra sao?
Tôi nghĩ mình chỉ hợp với thể thao thôi. 
Còn diễn viên hay người mẫu thì không 
phải là đam mê của tôi. Trong công 
việc, nếu không có đam mê, cùng lắm 
chỉ làm tròn vai thôi. Mà như vậy thì 
không đáng.

Mọi người rất tò mò về “một nửa” 
của Miss VTV Cup 2015? Tiêu chí 
chọn bạn trai của Linh Chi là gì?
Một nửa của Linh Chi chỉ cần biết lắng 
nghe, chia sẻ và góp ý cho tôi trong 
công việc cũng như cuộc sống. 

Cảm ơn Linh Chi!
VăN HươNG KHê (Thực hiện) 

Ảnh: Hải HưNG

Linh Chi trong vòng tay người hâm mộ
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 Đã có nhiều ý kiến so sánh về đội 
hình của The Remix mùa thứ hai với 
lần đầu trình làng và cho rằng, sức hút 
có phần kém hơn, chị nhìn nhận ra sao?
Tôi lại có rất nhiều sự hứng thú, chờ 
đợi. Họ trẻ và có mức độ nổi tiếng khác 
nhau theo các kênh đánh giá khác nhau 
nhưng đều đã có kinh nghiệm nghệ 
thuật và đang hoạt động nghề nghiệp 
một cách sôi nổi. The Remix không phải 
chỉ là cuộc đua của các ca sĩ mà của cả 
một nhóm. Năm nay, sự bổ sung từ các 
biên đạo sẽ hoàn thiện thêm cả về phần 
nghe lẫn phần nhìn, vì thế, tôi chưa thể 
nói trước được về thực lực, sức mạnh 
của các đội. Mùa trước, ban đầu isaac 
hay Tóc Tiên cũng có phần chưa thu hút 
bằng một số thí sinh khác nhưng khi 
vào cuộc, sức bật của các bạn ấy khiến 
tất cả đều bất ngờ. Chính nỗ lực, tài 
năng, sự ăn ý của mỗi nhóm sẽ tạo nên 
độ hấp dẫn cho chính họ chứ không chỉ 
nhìn vào ca sĩ mà vội vàng dự đoán.

 Các nhân tố được biết đến từ dòng 
nhạc underground như Soobin Hoàng 
Sơn, Justatee, Big Daddy, Hằng 
Bingboong… theo chị, liệu họ có làm 
nên chuyện khi bước vào cuộc đấu với 
những ngôi sao đã nổi tiếng trên thị 
trường?
Nói nôm na, underground là dòng nhạc 
chưa chính thống ở Việt Nam, chủ yếu 
nổi với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đó 
chỉ là sự khác nhau về cách thức hoạt 
động chứ không đồng nghĩa với sự phân 
biệt về thứ bậc. Với tôi, underground là 
những người mang đến hơi thở mới cho 
làng nhạc, là những người nhạy bén, 
tiếp cận, cập nhật nhanh với các xu 
hướng mới trên thế giới. Tinh thần đó 
rất phù hợp với The Remix.

 Mùa đầu tiên, chị được nhìn nhận 
như một giám khảo khó tính và thường 
đòi hỏi cao ở các màn trình diễn, chị có 
ý định sẽ “nới tay” hơn trong năm nay?

Tôi nghĩ, ban tổ chức tiếp tục mời tôi vì 
muốn giữ lại cách đánh giá mang tính 
chuyên môn và thẳng thắn ấy. Tôi công 
tâm để giữ sự công bằng cho cuộc đua. 
Chương trình quy tụ nhiều người nổi 
tiếng, tất nhiên cần sự cổ vũ, khen ngợi 
từ giám khảo nhưng không vì thế mà 
tung hô quá đà. Như vậy sẽ không có sự 
phân định giữa các phần thi, càng 
không khuyến khích các đội nỗ lực 
hoàn thiện hơn. Nếu tôi chọn cho 9 
hoặc cho 10 thì phải có sự giải thích 
thuyết phục lí do của sự khác biệt ấy. 

 Điểm 10 - điểm số của sự hoàn hảo, 
tuyệt đối - xuất hiện hơi nhiều trong 
một số cuộc thi, bao gồm cả The 
Remix. Quan điểm của chị khi quyết 
định chấm điểm 10?
Khi đưa ra điểm 10, tôi tin rằng mình 
đã đánh giá khách quan, đúng với bản 
chất tiết mục đó, trong thời điểm đó. 
Trước khi nói đến các phân tích, nhận 
xét mang tính chuyên môn, chúng tôi - 

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương
Công tâm để giữ  

sự công bằng
sau mùa đầu Tiên rấT Thành 

công, Tạo nên cơn sốT edm 
(dòng nhạc điện Tử) đồng 

Thời lăng xê hàng loạT ca sĩ, 
nhà sản xuấT, The remix (hòa 

âm và ánh sáng) đã Trở lại 
với 10 nhóm Thi mới. chương 

Trình cũng ghi nhận nhiều 
đổi mới Trong Tổ hợp Thi, 

chủ đề, cách Thức loại, sự 
xuấT hiện của các giám khảo 

chính mới và các khách 
mời… nhạc sĩ lưu Thiên 

hương - mộT Trong những 
gương mặT cũ Tiếp Tục đồng 

hành Trên cương vị giám 
khảo - đã có những chia sẻ 

với pv TcTh về  
mùa giải năm nay.
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các giám khảo - 
cũng thưởng thức 
với tư cách là khán 
giả. Nếu phần biểu 
diễn ấy chạm tới 
trái tim, mang tới 
cho mình những 
cảm xúc mới mẻ thì 
hãy cứ bày tỏ sự 
yêu mến bằng điểm 
số. Thí sinh của The 
Remix là những nghệ 
sĩ đã có tên tuổi vì thế tôi cũng cần ủng 
hộ họ chứ. Với những vòng thi quan trọng 
như đêm chung kết, điểm 10 không chỉ là 
cách chúng tôi nhận xét về các nghệ sĩ mà 
còn thể hiện sự trân trọng với công sức 
lao động, những cống hiến của họ qua cả 
chặng đường nỗ lực. Nói như thế không 
có nghĩa tôi sẽ phóng tay cho 10 đâu, 
bước vào mùa thứ hai rồi, đòi hỏi sẽ phải 
cao hơn trước. 

 Lời khuyên của chị cho các đội để 
chinh phục giám khảo?
Đây là cuộc thi của cả một ê kíp chứ 
không phải cá nhân nên thành công sẽ 
đến từ sự phối hợp, tổng hòa nhiều yếu 
tố. Các bạn phải có sự tính toán kĩ 
lưỡng, thông minh về chiến thuật sao 
cho không chỉ mở màn ấn tượng mà 
phải trường hơi, để qua mỗi vòng vẫn 
luôn còn “vốn” đủ khiến giám khảo, 
khán giả phải hứng thú. Với The Remix, 
tôi đề cao sự sáng tạo, cập nhật nhanh 
nhạy với xu hướng.

 Cùng với vai trò giám khảo của The 
Remix, trong năm 2016 chị còn đảm 
nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của 
The X-Factor (Nhân tố bí ẩn) và ngay 
từ vòng tuyển sinh chị đã gây xôn xao với 
lời hứa tặng 10 ca khúc cho Quán quân. 
Vì sao chị có quyết định này?
 Đã mấy năm tôi làm Giám đốc âm nhạc 
tại các cuộc thi rồi mà chưa giúp được gì 
nhiều cho các Quán quân. Năm 2016, tôi 
cho rằng sẽ là cơ hội để mình thay đổi 
cùng Nhân tố bí ẩn, để không lãng phí tài 
năng mà phải dành ra nhiều tháng trời, 
rất nhiều công sức mới tìm kiếm, đào tạo 
được. Với các nhân tố mới, tôi hiểu rằng 

ngay cả khi đoạt Quán quân, họ vẫn 
chênh vênh lắm, làm sao để tiếp tục phát 
triển khi chưa có sự hậu thuẫn cần thiết. 
Đơn cử như việc mua bài, đặt hàng từ các 
nhạc sĩ có uy tín thường đắt đỏ. Với các 
thí sinh mới, số tiền ấy là cả vấn đề 
không phải ai cũng xoay sở được. Hiện 
tôi rất tâm huyết với việc đầu tư thực 
hiện các sản phẩm như đã hứa để dành 
tặng cho Quán quân Nhân tố bí ẩn 2016.

 Xin cảm ơn chị!

chờ đợi gì ở the ReMix Mùa thứ hai?

Lên sóng lúc 21h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 3/1/2016, 
mùa thứ hai của The Remix gồm 10 đêm thi với 10 chủ đề khác nhau, 
trong đó có một đêm biểu diễn riêng dành cho DJ và các nhóm nhảy. Từ 
đêm thứ 3, chương trình sẽ bắt đầu loại dần các nhóm. Đêm chung kết dự 
kiến diễn ra vào 27/3.
10 nhóm thí sinh The Remix mùa 2 sẽ có sự bổ sung của các biên đạo 
tham gia trình diễn. Hiện nhóm của Noo Phước Thịnh cùng nhà sản xuất - 
DJ Slim V với lượng fan hùng hậu đang được xem là ứng cử viên hàng 
đầu. Hương Tràm cũng may mắn khi được hợp tác với ê kíp từng mang lại 
giải Vàng The Remix mùa đầu tiên cho Giang Hồng Ngọc.
Khác với năm trước, thành phần ban giám khảo chỉ có 3 người, là các 
nhạc sĩ: Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hải Phong và Võ Thiện Thanh. Mỗi 
đêm sẽ có thêm các giám khảo khách mời nổi tiếng trong nước như: Hồ 
Ngọc Hà, Dương Khắc Linh… và đặc biệt là sự góp mặt của nhiều nhà sản 
xuất, DJ quốc tế.

HươNG HUyềN (Thực hiện)
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VT
VPHía sau

Màn HìnH

Thi người mẫu 
Cơ hội Mới đã Mở ra

cuộc Thi siêu mẫu việT nam 2015 khép lại với chiến 
Thắng ThuyếT phục nhưng cũng gây không íT bấT 
ngờ dành cho hai Thí sinh dương nguyễn khả Trang 
và mai Tuấn anh. điều khán giả quan Tâm bên cạnh 
hàng loạT giải Thưởng được Trao cho các Thí sinh 
còn là Thông Tin về mộT cuộc Thi người mẫu danh 
Tiếng khác sẽ chính Thức có phiên bản việT Từ 
năm 2016.

Các thí sinh giành giải thương chính thức Vàng, Bạc, Đồng của Siêu mẫu 2015

Giải vàng Dương Nguyễn Khả Trang 
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Khi người quen  
Không đăng quang

H’ăng Nie và Ngọc Quý là hai 
gương mặt rất quen tại Siêu mẫu 
Việt Nam 2015. Bởi ít nhất trong 
hai cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ quốc 
gia gần đây, họ đều góp mặt, đều 

lọt vào tầm ngắm của giới chuyên môn, 
công chúng nhưng vẫn chưa đạt được 
thành tích cao. Với bông hoa của núi 
rừng Tây Nguyên H’ăng Niê, làn da nâu 
cùng thân hình khỏe khoắn khiến cô có 
nhan sắc lạ, nhìn một lần là nhớ, trong 
khi Ngọc Quý có chiều cao lí tưởng, gần 
1,80m và gương mặt ưa nhìn. Có ý kiến 
cho rằng, hai người đẹp trên quá ham hố 
thi nhan sắc, tuy nhiên, theo H’ăng Niê, 
chuyển hướng sang thi siêu mẫu là sự 
thay đổi về nhận thức đối với cô khi 
nhận thấy ngoại hình của mình tuy ấn 
tượng mà hơi lệch chuẩn Hoa hậu theo 
quan niệm của Việt Nam. Còn Ngọc Quý 
lại cho rằng, mỗi cuộc thi sẽ giúp thí sinh 
rèn giũa để ngày càng nổi bật thế mạnh 
mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm 
Hương - một người cũng tham gia nhiều 
cuộc thi thuộc các cấp độ với các tiêu chí 
khác nhau - là bằng chứng thành công.
Suốt hành trình Siêu mẫu Việt Nam 2015, 
Ngọc Quý nổi bật, tự tin tỏa sáng đến 
nỗi, đã có nhiều dự đoán rằng, cô sẽ cầm 
chắc ngôi vị cao nhất sau nhiều lần hụt 
giải. Mặc dù vậy, người đẹp chỉ chạm tay 
đến giải Bạc. H’ăng Niê còn không lọt 
vào Top 10 chung cuộc, bù lại tiếp tục 
ẵm giải thưởng mà cô đã quen nhận - 
dành cho thí sinh có hình thể đẹp nhất. 
Có thể sự thiếu tươi mới trong hình ảnh 
của họ, không có dấu ấn bứt phá rõ rệt, 
mang một màu hình ảnh từ cuộc thi này 
qua cuộc thi khác đã lấy đi cơ hội chiến 

thắng cho Ngọc Quý và H’ăng Niê. 
Tương tự là nam thí sinh Trần Trung - 
từng là gương mặt sáng giá trong cuộc thi 
Vietnam’s Next Top Model - nhưng chưa 
cho thấy sự khác biệt nổi trội về hình thể, 
phong cách so với các đối thủ khác. 

sau tìM Siêu mẫu  
sẽ là tìM GươnG mặt

Không thể phủ nhận, Siêu mẫu Việt Nam 
là một cuộc thi uy tín và thành công khi 
là bệ phóng tên tuổi cho nhiều người 
mẫu sáng giá như: Xuân Lan, Bình 
Minh, Võ Hoàng yến, Vũ Thu Phương 
và gần đây là: Phương Mai, Lan Khuê… 
Tuy nhiên, xung quanh cuộc thi cũng có 
nhiều ý kiến trái chiều về danh hiệu quá 
kêu mang tên “siêu mẫu”. Mùa thi năm 
2015, để đưa hoạt động thi người mẫu 
mang tính chuyên nghiệp cao hơn, một 
cuộc hội thảo quy mô lớn đã được tổ 
chức thẳng thắn nêu ra thực trạng và 

những giải pháp mang tính khả thi. 
Theo đó, việc quản lí cấp phép 
hoạt động cho các người mẫu sẽ 
sớm được thực hiện một cách 
nghiêm túc, quy củ, song song với 
đó, hoạt động đào tạo cho lĩnh vực 
đang rất thu hút các cô gái trẻ này 
cũng cần có bước chuyển biến 
mạnh mẽ hướng tới các quy 
chuẩn rõ ràng, giáo trình chuyên 
nghiệp… Có như vậy mới góp 
phần lành mạnh, trong sạch hơn 
cho hoạt động người mẫu vốn 
đang có không ít góc tối nhạy 

cảm, tranh cãi. Xây dựng các cuộc thi 
được đầu tư tốt về chuyên môn để tôn 
vinh người mẫu, phù hợp với yêu cầu 
của nghề cũng sẽ giúp các người đẹp 
bớt ham hố, ảo tưởng chạy theo những 
đấu trường kiểu “ao làng”, “tự sướng” 
đầy rẫy thị phi, scandal làm công chúng 
thiếu tôn trọng. 
The Face - một trong những format thi 
người mẫu nổi tiếng hàng đầu thế giới đã 
chính thức công bố tuyển sinh trong đêm 
chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2015. 
Được xem là đối thủ nặng kí về mọi mặt 
(từ format, độ ăn khách, người dẫn 
chương trình…) với America’s Next Top 
Model, The Face cho thấy sẽ dễ dàng 
được khán giả Việt Nam đón nhận khi 
hướng tới tìm kiếm những gương mặt 
mang tính thương mại cao, dễ được lòng 
các nhãn hàng. Cấu trúc các vòng của 
The Face cũng hấp dẫn khi chia các thí 
sinh thành các đội khác nhau do những 
người mẫu nổi tiếng cầm chịch, huấn 
luyện, thi đấu cho đến khi tìm ra người 
chiến thắng. Nếu như Tyra Banks là bà 
chủ của America’s Next Top Model thì kì 
phùng địch thủ - “báo đen” Naomi 
Campbell chính là linh hồn cho các phiên 
bản The Face tại Mỹ, Anh và Australia. 
Có nguồn tin cho biết, với phiên bản Việt 
dự kiến lên sóng trên VTV vào tháng 
3/2016, bộ ba quyền lực sẽ là Hà Anh, 
Jessica Minh Anh và Võ Hoàng yến. 
Thông tin trên vẫn còn chờ xác nhận 
chính thức từ ban tổ chức trong thời gian 
tới nhưng ngay từ khi công bố, The Face 
chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thử sức của 
rất nhiều cô gái trẻ ấp ủ giấc mơ trở 
thành người mẫu.

HươNG HUyềN

Ngọc Quý - Giải Bạc

H’Ăng Niê nhận giải thí sinh có hình thể đẹp nhất

Naomi Campbell là linh hồn 
của chương trình The Face
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pv: Phải thừa nhận rằng, Hương 
Tràm ngày hôm nay khác rất nhiều so với 
cô công chúa ballad bước ra từ chương 
trình Giọng hát Việt 2012?
ca sĩ hương Tràm: Ai rồi cũng phải 
khác, đặc biệt là trong môi trường nghệ 
thuật, áp lực của sự thay đổi càng lớn 
hơn nữa. Nếu không chịu thay đổi thì chỉ 
trong một khoảng thời gian ngắn thôi, 
mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Giới hạn cao nhất của sự thay đổi, 
tính tới thời điểm này, có lẽ là việc bạn 
ghi tên mình vào danh sách những ca sĩ 
tham gia The Remix 2016?
Có lẽ là vậy đấy (cười) khi tôi nói sẽ 
tham gia The Remix, mẹ tôi tỏ ra rất lo 
lắng. Lúc đó, tôi đã phải trấn an mẹ rằng, 
đây chỉ là một cơ hội để con thử xem khả 
năng của mình tới đâu, chứ không quan 
trọng là thắng hay thua. Tôi cũng xác 
định, tham gia chương trình này với tinh 
thần học hỏi là chính. Thấy người ta giỏi 
hơn mình thì lấy đó làm động lực để 
phấn đấu. 

Truyền hình thực tế là cơ hội rất tốt 
để đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán 
giả, nhưng hơn 3 năm sau Giọng hát 
Việt 2012 chị mới lại tiếp tục tham gia 
một cuộc thi nữa trên truyền hình, vì 
sao vậy?
Tôi rất khâm phục những người có khả 
năng thường xuyên tham gia các chương 
trình truyền hình thực tế. Đối với tôi, để 
thi tài, đặc biệt là trên truyền hình, đòi 
hỏi mình phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng về 
mọi mặt. Đặc biệt là vấn đề tâm lí cho 
mình và cho cả gia đình. The Remix là 
chương trình rất hay và khác hoàn toàn 
so với Giọng hát Việt, nó phù hợp với 
hình ảnh mà tôi đang tạo dựng. Ở mùa 
đầu tiên, Ban tổ chức cũng mời tôi, 
nhưng vì tôi không sắp xếp được thời 
gian và cũng chưa tự tin về vũ đạo của 
mình nên phải chờ tới năm nay tôi mới 
dám nhận lời.

Cách đây 3 năm, chị từng chia sẻ 
rằng, những ca khúc sôi động đòi hỏi vũ 

HươNG TRàM
Qua rồi những nông nổi

“Tôi muốn nói lời xin lỗi chân Thành nhấT Tới TấT cả những người 
đã bị Tổn Thương vì những lời nói và hành động nông nổi, Thiếu suy 

nghĩ của mình” - quán quân giọng háT việT mùa đầu Tiên Trải lòng. 

VT
VPHía sau

Màn HìnH
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Sau 3 năm bước chân vào showbiz, 
chị cảm thấy mình đã thay đổi như  
thế nào?
Trong 3 năm qua, tôi có vấp ngã và có cả 
những thành công. Cho đến thời điểm 
hiện tại, tôi đã trưởng thành hơn rất 
nhiều. Trước đây, mỗi khi vướng phải 
scandal thì sẽ mất ngủ, bỏ ăn, làm những 
việc rất điên rồ. Nhưng bây giờ, những 
lúc khó khăn, bế tắc, tôi sẽ đi chùa, thăm 
trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi để thấy rằng, 

xã hội còn rất nhiều 
người bất hạnh. Nếu chỉ 
một khó khăn cỏn con 
như vậy mà mình không 
thể vượt qua được thì 
thật có lỗi với những gì 
số phận đã ưu ái ban 
tặng, có lỗi với bố mẹ và 
cả những người yêu 
thương mình. Showbiz 
đem lại cho người ta hào 
quang, sự nổi tiếng nhưng đồng thời nó 
cũng là một mớ hỗn tạp, nếu tâm không 
vững thì không thể nào tồn tại được. Suy 
cho cùng, nổi tiếng cũng là một cái 
nghiệp của mình.

Sau một thời gian phủ sóng liên tục 
trên các trang báo mạng vì scandal, 
dường như thời gian gần đây Hương 
Tràm đã ngoan hơn rất nhiều rồi?
Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, tôi 
cảm thấy xấu hổ vì mình quá trẻ con, 
nông nổi và thiếu suy nghĩ. Thời điểm 

đó, tôi bị khủng hoảng và mất ngủ liên 
miên. Càng bị dư luận lên án thì lại càng 
trở nên trơ lì và bất cần. Một phần cũng 
vì mình còn quá trẻ chưa đủ bản lĩnh và 
kinh nghiệm để đối phó với những 
scandal dồn dập như vậy. Tôi cũng hi 
vọng, với tất cả những gì mình đã cố 
gắng và sẽ tiếp tục cố gắng trong thời 
gian tới, khán giả sẽ nhìn nhận Hương 
Tràm là một cô gái luôn biết phấn đấu và 
nhìn về phía trước. 

Khi đang lạc lối trong mê cung của 
scandal như vậy, điều gì giúp chị tìm 
được lối ra?
Bạn bè, gia đình cũng luôn động viên và 
khuyên bảo tôi rất nhiều. Tôi đã suy 
nghĩ, bố mẹ đã bắt đầu từ hai bàn tay 
trắng, trải qua rất nhiều khó khăn vất vả 
để có được ngày hôm nay, vậy mà bây 
giờ, mình đang có mọi thứ trong tay, tại 
sao lại phá hủy chúng, thậm chí còn làm 
cho bố mẹ phải mang tiếng nữa, mình 
không có quyền làm như thế. 

Từ những kinh nghiệm của bản thân, 
chị có lời khuyên gì với các bạn trẻ bắt 
đầu bước vào showbiz hoặc có mơ ước 
đi theo con đường nghệ thuật?
Hào quang của showbiz nghiệt ngã vô 
cùng, để có thể tồn tại được cần phải có 
tài năng, niềm đam mê và bản lĩnh vững 
vàng. Nếu bạn chắc chắn mình có đủ cả 

3 yếu tố trên thì 
hãy quyết định 
theo nghệ thuật, 
nếu không, sẽ rất 
dễ đánh mất bản 
thân. 

Chị có thể chia 
sẻ một vài dự án 
của mình trong 
tương lai gần?

Hiện giờ, tôi đang tập trung cho The 
Remix nên phải hạn chế chạy show tới 
mức tối đa. Sau khi chương trình kết thúc, 
tôi sẽ cho ra mắt một album nhạc Dance 
và một album nhạc xưa. Album này tôi 
muốn dành tặng cho tất cả những ai yêu 
mến giọng hát Hương Tràm và đặc biệt 
tặng cho bố mình. Bố Hương Tràm rất 
thích nghe con gái hát nhạc xưa. 

Cám ơn Hương Tràm!
THU TRANG (Thực hiện)

Nhiều lúc tôi cứ ước rằng, thời 
gian có thể trở lại để mình cư xử 
một cách đúng mực hơn, chín 
chắn, không làm tổn thương bất 
kì ai. Nhưng cũng vì những vấp 
ngã ấy, mới giúp mình trưởng 
thành nhanh hơn. Mình không 
thể sửa được quá khứ, nhưng có 
thể phấn đấu cho hiện tại và 
tương lai.

đạo nhiều không phù hợp với mình và 
cũng không tự tin để theo đuổi hình ảnh 
này. Điều gì đã khiến chị thay đổi?
Mỗi khi đi diễn, đứng chung sân khấu 
với các ca sĩ trẻ, tôi thấy các bạn hát 
những ca khúc trẻ trung, sôi động, làm 
bùng nổ sân khấu, tôi rất thích. Ngẫm lại 
thì thấy, tôi cũng chỉ mới 20 tuổi thôi mà 
hát toàn những bài ballad, đứng yên một 
chỗ cũng hơi buồn. Mình còn trẻ, cần 
phải biết chinh phục những đỉnh cao 

mới. Pop ballad vẫn là dòng nhạc tôi 
yêu thích nhất và sẽ gắn bó lâu dài, 
nhưng nếu có thể trở thành một ca sĩ đa 
năng trên sân khấu thì cũng là một điều 
rất tốt.

Quá trình bước ra khỏi cái vỏ bọc, để 
biến một cô công chúa ballad trong 
sáng, ngây thơ thậm chí còn hơi tự ti về 
ngoại hình, trở thành một nữ ca sĩ gợi 
cảm, cuồng nhiệt trên sân khấu, chắc là 
không dễ dàng gì?
Phải nói đó là một quá trình rất khó 
khăn, tôi đã phải suy nghĩ, cân nhắc, đắn 
đo rất nhiều. Sau đó phải nỗ lực giảm 
cân, tập vũ đạo và xây dựng hình ảnh. 
Cho đến khi tôi thực hiện album I’m Still 
Loving You, giống như một phép thử phản 
ứng của khán giả. Tôi bỏ rất nhiều thời 
gian, công sức và tiền bạc vào dự án này. 
Khi album nhận được sự ủng hộ nồng 
nhiệt của khán giả, tôi tự tin mình có thể 
tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này và mạnh 
dạn tham gia The Remix năm nay. 
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Những cú Sẩy MiệNg
bôi đen sự nghiệp

đầu năm 2015, nhà báo, người dẫn chương Trình nổi Tiếng brian Williams đã 
“chém gió” quá đà về vai Trò của ông để ngay sau đó nhận quả đắng. cuối 

năm, nghệ sĩ hài, người dẫn chương Trình kì cựu của nước mỹ sTeve harvey 
phạm sai lầm khủng khiếp đưa cuộc Thi hoa hậu hoàn vũ Trở Thành  

Tâm điểm scandal.

Brian Williams góp tên trong hàng 
loạt cuộc bình chọn cuối năm 

của làng truyền hình Mỹ không phải 
vì những thành tựu mà vì bị cáo buộc 
cố tình tô vẽ, làm màu cho bản thân. 
Trong 10 năm đảm nhận chương trình 
NBC Nightly News (Bản tin tối NBC) 
Brian Williams đã gây dựng tên tuổi ở 
vị trí một trong những nhân vật truyền 
hình tin cậy, nổi tiếng và được yêu mến 
nhất. Các giải thưởng, vinh quang trên 
con đường sự nghiệp của Brian gắn 
với những loạt chương trình gây tiếng 
vang về thảm họa sóng thần tại châu Á 
và siêu bão Katrina ở nước Mỹ. Công 
chúng ngưỡng mộ Brian Williams vì sự 
dấn thân quyết liệt, thái độ đanh thép 
bảo vệ quyền lợi của người dân. Mức 
thù lao ước tính 10 triệu USD mỗi năm 
ghi nhận xứng đáng cho thành tựu, tài 
năng của Brian Williams. 
Đầu năm 2015, Brian Williams bị phát 
hiện đã nói dối về sự có mặt trên chiếc 
trực thăng trúng đạn tại chiến trường 
iraq năm 2003. Sự thật được phơi bày 
sau đó cho thấy Brian chỉ “chém gió” để 
tăng kịch tính chứ thời điểm đó ông ta 
đang ở vị trí an toàn. Không lâu sau, 
Brian đã công khai lên tiếng xin lỗi và 
cho rằng mình… nhớ nhầm. Những cú 

BRian WilliaMs: goM củi 10 năM,  
đốt sạch vì… lời nói

sẩy miệng không phải là chuyện hiếm 
với người dẫn chương trình, tuy nhiên, 
hậu quả thì muôn hình vạn trạng. Brian 
Williams nằm trong nhóm không được 
tha thứ, bởi trước đó hình ảnh của ông 
được xây dựng quá tốt với mức độ uy 
tín, tin cậy rất cao. Từ vụ chém gió trên, 
người ta có lí do để nghi ngờ về những 
chiến công trước đó mà Brian từng chia 
sẻ, từng khiến bao người sửng sốt, 

ngưỡng mộ. Liệu còn bao nhiêu sự thật 
nữa đã được người dẫn chương trình 
này bẻ cong theo hướng “làm màu” cho 
chính mình? Để không làm ảnh hưởng 
đến uy tín chương trình, hãng NBC 
quyết định cho Brian Willams làm 6 
tháng không lương rồi thay thế bằng 
một người khác. Từ đỉnh cao sự nghiệp, 
Brian phải tìm việc ở một chương trình 
khác ở đẳng cấp thấp hơn hẳn. 
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The View (tạm dịch Quan điểm) là 
talk show nổi tiếng ra mắt từ năm 

1997 được xây dựng bởi những nhà báo 
nữ lừng lẫy như Barbara Walters, sau đó 
được nhiều MC nữ sắc sảo, cá tính kế 
thừa. Cách đưa ra quan điểm, bình luận 
về nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội, 
không né tránh các chủ đề nhạy cảm, 
có yếu tố chính trị của The View nhiều 
lần vấp phải phản hồi mạnh mẽ của dư 
luận. Năm 2015, sự việc dẫn tới hàng 
loạt nhà tài trợ rút lui còn khán giả, các 
tổ chức xã hội công kích dữ dội đó là 
cách châm biếm thái quá, thiếu hiểu biết 
của hai người dẫn Joy Behar và Michelle 
Collins. Khi bình luận về một thí sinh 
trong tham gia cuộc thi tài năng trong 
bộ đồng phục dành cho y tá và đeo ống 

nghe, hai người dẫn chương trình đã có 
lời lẽ khiếm nhã, tỏ ý không tôn 
trọng cũng 
như không 
tin tưởng 
vào công 
việc mà thí 
sinh trên 
muốn thể 
hiện. Sự 
việc 
này đã 
khiến 
hiệp 
hội các y tá nổi giận, 
tạo nên trào lưu phản ứng trên 
mạng xã hội. Người dẫn của The View 
đã thừa nhận mình bất cẩn trong lời lẽ, 

thiếu quan sát mà vội vàng quy kết về 
một nghề nghiệp nào đó, họ cũng đã 
không chịu lắng nghe chia sẻ của thí 

sinh để hiểu tâm huyết của cô ấy với 
nghề y tá mà cho rằng đó 

là cô gái xinh 
đẹp gây chú ý 

bằng trang phục... 
Trong trường hợp 

này, việc cố gắng 
tạo không khí hài 

hước một cách bất 
cẩn đã trở thành 

đòn phản chủ bởi dù 
lời xin lỗi được chấp 

nhận thì nhiều nhà tài 
trợ lớn đã nói lời chia 

tay với The View. 

the View: Khi lời chÂM BiếM đi quá xa

steve haRvey: Khoảng cách Mong Manh giữa đỉnh cao và vực sÂu 

Steve Harvey đã vụt trở thành từ 
khóa được sử dụng nhiều nhất trên 

các công cụ tìm kiếm sau đêm chung 
kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Trong cuộc 
đời làm nghệ thuật từ năm 1985 cho đến 
nay, Steve Harvey đã gặt hái được rất 
nhiều vinh quang, tuy nhiên, chưa khi 
nào tên và hình ảnh của ông được nhắc 
đến nhiều như trong những ngày cuối 
năm 2015, chỉ tiếc là theo chiều hướng 
tiêu cực. Vì sự nhầm lẫn không thể hiểu 
nổi của Steve hoặc vì lí do nào đó vẫn 
còn nằm trong vòng tranh cãi, phỏng 
đoán, Steve đã công bố nhầm người đoạt 
vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Thí 
sinh đến từ Colombia phải hứng chịu sự 
tổn thương khi trao lại vương miện chỉ 

Khoảnh khắc đính chính 
kết quả của Steve Harvey

Sự cố bình luận của The View

sau vài phút. Đại diện của Phillippines 
dù chiến thắng nhưng niềm vui cũng khó 
trọn vẹn khi ở vào tình thế ngỡ ngàng 
và trở thành tâm điểm chỉ trích. Sự thực 
nào được ẩn giấu sau khoảnh khắc đáng 
xấu hổ ấy vẫn còn là đề tài được dân 
mạng khắp thế giới phân tích. Steve 
Harvey đã đi gần trọn chặng đường 
khá an toàn tại đêm chung kết Hoa hậu 

Hoàn vũ để rồi phút cuối mang cả thanh 
danh đấu trường nhan sắc này vào vòng 
nghi vấn, thành trò cười. Những lời xin 
lỗi trực tiếp và trên mạng xã hội đã được 
Steve Harvey lập tức gửi tới hai người 
đẹp Colombia, Philippines. Tuy nhiên 
sau sự cố này, tên tuổi của Steve Harvey 
đã mang đến cho người ta một ấn tượng 
mới, không mấy tốt đẹp.

THùy AN
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Với những tình tiết vui nhộn 
và đầy bất ngờ, The Return 
of Superman đã tạo nên được 
sự thành công vang dội khi 

liên tiếp dẫn đầu lượt rating. Các em bé 
đáng yêu sau khi xuất hiện trong chương 
trình cũng đã trở thành gương mặt đại 
diện của hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng. 
Giữa hàng trăm chương trình truyền 
hình thực tế hấp dẫn, vì sao 
The Return of 
Superman cuốn hút 
khán giả đến vậy? 
Một trong những 
điều đáng nói của 
chương trình là… 
không có gì cả. 
Không có thử thách, 
không có trò chơi, chỉ 
đơn thuần là 48 tiếng, 
các con ở bên bố mà 
không có mẹ. Mọi thứ 
diễn ra tự nhiên, không gượng ép từ lúc 
các bé mới thức dậy đến khi đi ngủ. 
Những trò vui hay trải nghiệm đều do 
chính các ông bố bày ra. Từ trên bàn ăn 
đến khi ra ngoài chơi, các con và bố 
không bao giờ ngớt tiếng cười và cả 
tiếng khóc vì trò chơi của bố. Đó là 
những điều hết sức nhân văn mà chương 
trình mang lại. Các trò chơi mà những 
ông bố bày ra cho con tuy rất đơn giản 
như: dẫn con đi công viên nước, cho 
con đến sở thú, đi học vẽ, học múa balê, 
hay đi tiêm phòng, khám răng… nhưng 
cách họ quan tâm và chăm sóc con rất 
khác với mẹ, nên luôn tạo sự hứng thú 
cũng như bất ngờ đối với người xem. 
Nam diễn viên Song iL Gook từng trả lời 
phỏng vấn rằng, anh rất lo lắng khi nghĩ 
đến chuyện phải một mình chăm sóc các 
con. Vợ chồng anh cũng sợ rằng các con 

sẽ ốm và không thực sự 
muốn các bé xuất hiện trên 
truyền hình quá sớm. Thế 
nhưng, sau khi tham gia 
chương trình, anh nhận ra 
mình đã có nhiều hơn 
những khoảng thời gian 
vui vẻ bên các con, đồng 

thời biết thêm cách chăm sóc và dạy dỗ 
ba cậu nhóc đáng yêu của gia đình. 
Xem chương trình, khán giả không thể 
nhận ra những người đàn ông từng làm 
điêu đứng trái tim biết bao người bằng 
vẻ đẹp hoàn hảo trên phim, vẻ nam tính 
chững chạc trong các poster quảng cáo 
khi xuất hiện trong hình ảnh những ông 
bố đầu bù tóc rối suốt ngày phải chạy 

theo con đến bở hơi 
tai. Vì format chương 
trình rất đơn giản, chỉ 
tường thuật hai ngày ở 
bên bố của các em nhỏ 
nên mọi sự chú ý, quan 
tâm đều dồn về những 
em bé cực kì đáng yêu, 
chỉ mới 2 - 4 tuổi. Vì 
còn nhỏ nên mọi thứ từ 
các em rất tự nhiên và 
dễ thương, cùng các 

phát ngôn đậm chất trẻ con. Phải nói 
thêm về các em nhỏ trong chương trình 
đang trong quá trình học hỏi, khám phá 
thế giới và bắt đầu bộc lộ sở thích. Theo 
dõi chương trình, khán giả thấy các em 
lớn lên từng ngày. Đơn cử, trong hai 
năm phát sóng, cặp sinh đôi Seoeon - 
Seojun, con của diễn viên hài, MC nổi 
tiếng Lee Hwijae tham gia từ khi các 
em mới biết bò, đến giờ đã chạy nhanh 
và bắt đầu tập nói. Hay Sarang, con gái 
võ sĩ vô địch châu Á - Choo Sung 
Hoon (có vợ là người Nhật), từ một cô 
bé chỉ mới bập bẹ vài câu tiếng Hàn và 
Nhật, đến bây giờ đã có thể sử dụng hai 
ngôn ngữ linh hoạt, đôi khi còn làm 
phiên dịch viên cho cả mẹ mình. 
Ngoài những phần thử thách thú vị trong 
chương trình, các bé còn được tham gia 
nhiều bài học về cách cư xử như: sự 
nhường nhịn (đối với gia đình nhiều 
con), các quy tắc trong bàn ăn, nghi 
thức chào kính trọng người lớn, tinh 
thần thể thao… Sự kiên nhẫn các ông bố 
“thầy giáo” với “học sinh” là các con bé 
nhỏ không ít lần làm người xem bất 
ngờ. Chẳng hạn như Chiếc ghế suy 
ngẫm của bộ ba Daehan - Minguk - 
Manse nhà Song il Kook mỗi khi các 
con làm điều gì không đúng, thì Song il 

Giải Mã SỨC 
HấP DẫN của

Siêu nhân 
trở lại

The reTurn of suPerman (siêu nhân Trở lại) là chương 
Trình Truyền hình Thực Tế đang làm mưa làm gió 
Trên sóng Truyền hình hàn quốc. FormaT xoay quanh 
việc mộT ông bố là người nổi Tiếng sẽ chăm sóc các 
con khi vợ vắng nhà Trong vòng 48 giờ. sau hai năm 
lên sóng,  siêu nhân Trở lại đã vươn lên dẫn đầu vị Trí 
các chương Trình cùng khung giờ với raTing cao 
nhấT (20.7%) Tại hàn quốc. 

Bố Lee Hwijae 
và hai con

Bố Song Il Kook 
và các con

VT
VPHía sau

Màn HìnH



67

Kook khuyên bảo các con mang ghế vào 
phòng mình, ngồi im và tự suy ngẫm 
trong vòng năm phút. Hoặc mỗi khi 
chúng không nghe lời, bố sẽ tách đứa bị 
phạt ra khỏi hai đứa trẻ còn lại. Song il 
Kook giải thích: “Tuy các con còn nhỏ 
nhưng chúng vẫn cảm thấy xấu hổ và tủi 
thân nếu bị trách mắng trước mặt anh 
em của mình”. Anh cũng chia sẻ bí 
quyết khiến các con tập được thói quen 
ăn uống tốt, đó chính là giới hạn giờ ăn 
chỉ 30 phút, nếu trong thời gian đó các 
con không ăn hết, thì phần còn lại sẽ 
được dọn đi, điều đó giúp bé chủ động 
ăn hơn. Nhưng có một đặc điểm của tất 
cả các ông bố ở trong chương trình là 
cho dù có giáo dục con theo cách nào, 
họ vẫn luôn đặt tình thương lên trên hết, 
không ép buộc con, cũng không bao giờ 
để con rơi vào những suy nghĩ tiêu cực.
Vượt lên trên tất cả, đọng lại sau mỗi 
tập The Return of Superman vẫn là tình 
cảm gia đình và mối liên hệ của bố mẹ 
với những đứa trẻ của mình. Chẳng hạn 
như Uhm Jion một cô bé khá nhút nhát. 
Nguyên nhân là vì diễn viên Uhm Tae 

Woong quyết định chuyển nhà đến một 
vùng quê hẻo lánh để con tránh xa giới 
truyền thông. Không ngờ, vì ít giao tiếp 
với người khác, chỉ quanh quẩn ở nhà 
cùng bố mẹ mà em bị chậm phát triển 
khả năng giao tiếp và khó nói hơn 
những đứa trẻ khác. Nghe bác sĩ giải 
thích, Uhm Tae Woong đã khóc, ôm 
Uhm Jion vào lòng và liên tục xin lỗi 
em. Võ sĩ “vô địch châu Á”- Choo 
Sung Hoon cũng không thể kiềm được 
xúc động trước con gái bé bỏng của 
mình khi nghe con hỏi “Bố có đau 
không?” khi bố vừa tham gia một trận 
đấu trở về nhà.
Có lẽ, khá lâu rồi khán giả mới được 
xem một chương trình truyền hình thực 
tế đơn giản mà chứa đựng nhiều điều 
đáng suy ngẫm như The Return of 
Superman. Bên cạnh việc trông nom, 
săn sóc và dạy bảo con, những người 
đàn ông trong chương trình cũng luôn 
thể hiện tình yêu đối với vợ mình. Họ 
luôn nói về vợ mình bằng một sự trân 
trọng và biết ơn nhất. Có lẽ, đó cũng là 
lí do vì sao chỉ sau hai năm phát sóng, 

The Return of Superman không chỉ 
chinh phục khán giả xứ sở kim chi mà 
còn nhiều fan hâm mộ khắp nơi trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam. 

Hà My

The Return of Superman là chương 
trình thực tế ghi lại hình ảnh của 
những ông bố nổi tiếng vượt qua thử 
thách một mình trông con mà không 
có sự trợ giúp của mẹ trong suốt 48 
giờ đồng hồ. Chương trình lần đầu 
tiên được phát sóng vào tháng 
9/2013, chỉ với ba tập trong dịp Tết 
Trung Thu. Sau khi nhận được phản 
hồi tích cực từ khán giả, Đài KBS 
quyết định dành khung giờ Vàng 
ngày Chủ Nhật để phát sóng định kì 
The Return of Superman từ tháng 
11/2013. Tính đến nay chương trình 
đã đi được chặng đường dài hai năm 
với khoảng 100 tập và 10 ông bố nổi 
tiếng tham gia.
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Tìm lại
hào QuaNg

ngô kỳ long, hoắc kiến hoa, lục nghị, Ji sung đã Từng làm điêu 
đứng Trái Tim phái nữ hơn mười năm qua. đã có mộT Thời gian,  

khán giả Tưởng họ đã “về vườn” bởi sự Tấn công ồ ạT của các lớp 
đàn em. Thế nhưng sự im ắng chỉ là nhấT Thời. với kinh nghiệm diễn 

xuấT lẫn cuộc sống, các Tài Tử nhanh chóng lấy lại vị Trí  
Tiên phong ở những dự án phim Truyền hình “khủng”.

Nam diễn viên Đài Loan vừa được tạp chí China Newsweek 
bình chọn là Nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc năm 

2015. Giải thưởng này củng cố thêm hình ảnh của anh trong lòng 
công chúng. Với ngoại hình điển trai, năm 2002, anh nhanh chóng 
được chú ý khi đóng phim đầu tiên. Sau đó, anh có dịp đóng cặp 
cùng nhiều diễn viên nữ xinh đẹp như: Lâm Tâm Như, Đường 
yên, Lưu Thi Thi… Năm 2015, anh bất ngờ lột xác với vai Bạch 
Tử Họa trong phim Hoa thiên cốt. Phim lập kỉ lục rating khi phát 
sóng trên Đài Truyền hình Hồ Nam. 
Tên tuổi của anh lại nổi như cồn 
khi tạo nên một câu chuyện 
tình đẹp với Triệu Lệ Dĩnh 
trên phim. Anh có thêm một 
lượng người hâm mộ khổng 
lồ là các thanh thiếu niên 
cùng với nhiều hợp đồng 
quảng cáo và dự án phim 
truyền hình. 

Anh cả của nhóm nhạc Những chú hổ con Đài Loan nổi 
tiếng cách đây hơn hai mươi năm bất ngờ hâm nóng 

tên tuổi khi vào vai Tứ A ca trong Bộ bộ kinh tâm. Cùng với 
bộ phim này là chuyện tái hôn đẹp như mơ của anh với diễn 
viên Lưu Thi Thi. Trước đây, khi chuyển sang điện ảnh, Ngô 
Kì Long không thu được nhiều thắng lợi như bạn cùng nhóm 
là Tô Hữu Bằng. Ngoại hình của anh hơi khô khan, diễn 
xuất thiếu sinh động. Có thể nói, vai Tứ A ca đã đo ni đóng 
giày cho Ngô Kì Long khi anh thể hiện xuất sắc phong thái 
điềm tĩnh của một vị vua trong cuộc chiến ngai vàng. So với 
các bạn diễn khác trong phim này là: Trịnh Gia Dĩnh, Lâm 
Canh Tân, Viên Hoằng…, Ngô Kì Long vừa lớn tuổi hơn 
vừa không có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thu hút. Ngược 
lại, anh chăm chút cho nhân vật của mình bằng biểu cảm đa 
dạng, từ cái nhíu mày đến ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Điều 
này đã chiếm trọn trái tim khán giả. Sau bộ phim này, Ngô 
Kì Long và Lưu Thi Thi trở thành một trong những cặp đôi 
quyền lực của làng giải trí. Cả hai không chỉ được chọn lựa 
những dự án lớn mà còn chung tay trong vai trò sản xuất 
phim truyền hình. 

ngô Kì long

hoắc Kiến hoa

Hoắc Kiến Hoa trong phim  
Hoa Thiên Cốt

Ngô Kì Long trong phim  
Bộ bộ kinh tâm
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Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn khá trẻ, Ji Sung 
từng được chú ý nhiều khi tham gia phim All In 

(2003) cùng với Lee Byung Hyun và Song Hye Kyo. Sau 
đó anh còn nhiều vai diễn thú vị trong Protect the Boss 
(Bảo vệ ông chủ), Secret Love (Bí mật kinh hoàng)… 
nhưng không bật hẳn tên tuổi so với thời All In. Dù vậy, 
nam diễn viên vẫn tích cực tìm kiếm vai diễn hay và anh 
đã gặp nhân vật Cha Do Hyun trong phim Kill Me Heal 
Me (Tìm lại chính mình) năm 2015. Ji Sung đã nhập vai 
rất xuất sắc khi anh hóa thân hoàn hảo trong sáu nhân cách 
khác nhau của Cha Do Hyun: chàng trai tử tế, tay chơi nổi 
loạn, kĩ sư chế tạo bom, chàng trai 17 tuổi luôn muốn tự 
sát, cô nữ sinh yêu trai đẹp, cô bé bảy tuổi thích gấu bông, 
chàng trai bí ẩn biệt danh X. Có thể nói, 7 nhân vật thuộc 
nhiều độ tuổi và khác giới tính thật sự là thử thách với 
diễn viên. Cùng với thay đổi về ngoại hình là phong thái, 
tính cách cũng chuyển biến không ngừng. Thế mà Ji Sung 
đã “nuốt gọn” nhân vật Cha Do Hyun bằng khả năng xuất 
thần của mình. 

G. TRúC

lục nghị

Cách đây khoảng 15 năm, Lục Nghị từng gây thương 
nhớ cho hàng triệu trái tim khán giả với ngoại hình 

thư sinh. Tuy vậy anh luôn cảm thấy bất bình vì nhiều nhà 
chuyên môn cho rằng Lục Nghị thành công do vẻ ngoài chứ 
không có thực lực. Nhiều năm qua, anh chủ yếu tham gia 
lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh riêng nên vắng bóng trên 
màn ảnh nhỏ. Đến khi góp mặt trong Cung tỏa liên thành 
(2013), Lục Nghị mới có dịp khẳng định khả năng diễn 
xuất. Anh hoàn toàn làm chủ các phân đoạn và dẫn dắt bạn 
diễn trong từng tình tiết phim. Tuy không còn trẻ nhưng anh 
được đóng cặp cùng với các nữ diễn viên đang ăn khách 
hiện nay như: Angelababy (phim Vân trung ca), Triệu Lệ 
Dĩnh (phim Yên Chi), Trần Nghiên Hy (phim Tần thời minh 
nguyệt)… Năm 2016, nam diễn viên 40 tuổi hứa hẹn là đối 
thủ đáng gờm của nhiều “trai đẹp” màn ảnh nhỏ. 

 Ji sung

Ji Sung trong phim Kill Me Heal Me

Lục Nghị trong phim Cung tỏa liên thành
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Mĩ NhâN Nào ThốNg Trị
màn ảnh nhỏ2016?

Triệu lệ dĩnh, lưu Thi Thi, đường yên, được ví như những “nàng ong chăm chỉ” 
của Truyền hình hoa ngữ. Tuy đã có được những vai diễn ghi dấu ấn Tên Tuổi 
nhưng các hoa đán Thế hệ mới vẫn chưa hài lòng, họ luôn muốn được Thử Thách 
Trong những dự án mới để mang lại điều mới mẻ cho khán giả. 

tRiệu lệ dĩnh 
Cô gái sinh năm 1987 nổi danh từ phim 
Sam Sam đến rồi, Hoa thiên cốt… 
không từ bỏ bất cứ cơ hội nào trong lúc 
sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Tranh thủ 
thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các 
dự án phim truyền hình và điện ảnh, cô 
tham gia chương trình truyền hình thực 
tế Thần tượng đến rồi, năm 2015. Nhờ 
đó mà khán giả càng khâm phục nỗ lực 
miệt mài của cô để có được vị trí như 
hiện nay trong làng giải trí. Đầu năm 
2016, Triệu Lê Dĩnh có ba bộ phim 
truyền hình: Thục sơn chiến kỉ kiếm 
hiệp truyền kì (dự kiến phát sóng ngày 
16/1/2016), Cát tường thiên bảo, Yên 
chi. Hiện nay phim Yên chi đang trong 
giai đoạn tiền kì. Trong phim này, Triệu 
Lệ Dĩnh kết đôi cùng với Lục Nghị. Vai 
diễn nữ điệp viên là thử thách mới của 
cô sau thành công của các phim về đề 
tài hiện đại và cổ trang. 
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G. TRúC

đường yên 

Sau sáu bộ phim truyền hình ra mắt 
năm 2015 là: Thiên kim nữ tặc, Bên 
nhau trọn đời, Thiên địa phong vân, 
Người tình kim cương, Đạo mộ bút kí, 
Hoạt sắc sinh hương, Đường yên có độ 
phủ sóng khắp các kênh truyền hình. 
Trong năm 2016, cô thừa thắng tiến tới 
với hai dự án cũng được chú ý không 

kém là Cô gái trên cây sa kê và Cẩm tú 
vị ương. Trong giai đoạn các bộ phim 
cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn 
tình đang được lòng khán giả thì Cẩm 
tú vị ương được kì vọng sẽ gây tiếng 
vang như Hoa tiên cốt của Triệu Lệ 
Dĩnh. Theo thông tin ban đầu, bộ phim 
thay đổi hoàn toàn tính cách của nhân 
vật chính từ người mạnh mẽ, mưu mô 
thành cô gái yếu đuối, phụ thuộc đàn 

ông. Điều này đã gây tranh cãi trên các 
diễn đàn yêu phim truyền hình. Ngoài 
ra, poster đầu tiên của phim đã dùng 
phần mềm chỉnh sửa quá nhiều khiến 
hình ảnh Đường yên không còn chân 
thật. Tuy vậy, Cẩm tú vị ương vẫn đang 
là dự án được quan tâm vì có sự góp 
mặt của Đường yên - Hoa đán đang 
được lăng xê tích cực hiện nay trên 
màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

lưu thi thi 
Sau thất bại không ngờ của Bộ bộ kinh tình 
năm 2014, Lưu Thi Thi hoàn toàn im hơi 
lặng tiếng trong năm 2015 khiến khán giả 
đều tưởng rằng cô đã chuyên tâm với vai 
trò làm vợ tài tử Ngô Kì Long. Nhưng đến 
năm 2016, khán giả hâm mộ đều nức lòng 
khi biết hàng loạt dự án phim của Lưu Thi 
Thi sẽ ra mắt. Các bộ phim: Nếu có thể yêu 
như vậy, Lê minh quyết chiến, Nữ y minh 
phi truyện, Thanh xuân năm ấy chúng ta 
vừa gặp gỡ đang được khán giả hâm mộ 
chờ đợi sự lột xác của cô so với hình ảnh 
nàng Nhược Hi đẫm nước mắt từng thành 
công trong Bộ bộ kinh tâm trước đây. 
Ngoài ra Lưu Thi Thi còn sát cánh cùng 
chồng là Ngô Kì Long trong vai trò nhà 
sản xuất phim Thục sơn chiến kỉ kiếm hiệp 
truyền kì với sự tham gia của hai diễn viên 
đang được yêu thích là Triệu Lệ Dĩnh và 
Trần Vĩ Đình. 
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Xem gì?
Thứ bảy - 16/01

01h10  Đối thoại chính sách 
02h00  Tin tức
03h10  Phim truyện VN: Lời ru mùa đông - tập 10
07h00  Trang địa phương
07h30  Văn học nghệ thuật
08h05  Môi trường
08h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09h30 Sự kiện và bình luận
10h00  Câu chuyện văn hóa
10h30  Du ca Việt
11h15  Chuyển động 24h
12h30  Nông thôn mới
12h50  Hành trình 24h
13h10  Phim TQ:  Thời khắc hôn nhân - tập 1
14h10  Bảng xếp hạng bài hát yêu thích
15h00  Văn hoá CAND: Khúc tự tình mùa xuân
15h55  Về quê
16h30 Khuyến công
17h25   Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu 

dùng
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
19h59   Truyền hình trực tiếp: Với đảng vẹn tròn 

niềm tin yêu
21h30  Hội nhập
22h15  Tạp chí âm nhạc
23h40  Thế giới 24h chuyển động

chủ nhậT - 17/01

00h30  Hòa nhạc thính phòng
01h10  Khám phá Việt Nam
01h30  Sự kiện và bình luận
02h00  Tin tức
02h30  Trang địa phương
03h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
07h00  Báo chí toàn cảnh
07h30  MV ca nhạc
08h05  Công nghệ - đời sống
08h30  Chính sách kinh tế và cuộc sống
09h30  Toàn cảnh thế giới
10h00  Chìa khoá thành công
10h45  Vì cộng đồng
11h15  Chuyển động 24h
12h30  ấn tượng thể thao 7 ngày
12h50  Hành trình 24h
14h10  Gala bài hát cách mạng
15h55  Biển đảo quê hương
16h15   Cựu chiến binh Việt Nam: Hướng về ngày 

hội lớn
16h30  Hộp thư truyền hình 
17h25  Khát vọng Việt Nam
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Truyền hình quân đội
20h50  Lục lạc vàng
21h35  Phim cuối tuần: Màu xanh (phim Pháp)
23h40  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 18/01

02h10  Khát vọng Việt Nam
02h30 Sự kiện và bình luận
03h10  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
07h30  Phóng sự
08h05  Chìa khoá thành công
08h45  Dân hỏi - bộ trưởng trả lời
09h30  Nông thôn mới
11h15  Chuyển động 24h
12h50  Hành trình 24h
13h10  Phim TQ: thời khắc hôn nhân - tập 2
13h55  Mỗi ngày 1 cuốn sách 
15h00  Phim tài liệu: Dấu ấn nhiệm kỳ - tập 1/2
15h30  Câu chuyện văn hóa

16h15  Nhân đạo
17h10 Phóng sự
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h09   Phim tài liệu: Đảng cộng sản việt nam - dấu 

ấn khóa xi - tập 1/3 
20h40   Phim truyện VN: Mạch ngầm vùng biên ải - 

tập 4
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Cửa sổ ASEAN
23h40  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 19/01

02h10  Tác phẩm mới
02h30  Danh nhân đất Việt
03h10   Phim truyện VN: Mạch ngầm vùng biên ải - 

tập 4
09h30  Quốc hội với cử tri
11h15  Chuyển động 24h
12h50  Hành trình 24h
13h10  Phim TQ: thời khắc hôn nhân - tập 3
13h55  Mỗi ngày 1 cuốn sách 
14h15  Talk vietnam
15h30  Hộp thư truyền hình 
16h15   Truyền hình công thương: Hội nghị cao su 

toàn cầu 2015 - hợp tác vì một tương lai vững 
bền

17h10  Phóng sự
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10   Phim tài liệu: Đảng cộng sản việt nam - dấu 

ấn khóa xi - tập 2/3 
20h40   Phim truyện VN: Mạch ngầm vùng biên ải - 

tập 5
21h55  Hào khí ngàn năm
22h25  Phóng sự
22h35  Diễn đàn văn học nghệ thuật
23h40  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 20/01

02h10  Diễn đàn văn học nghệ thuật
03h10   Phim truyện VN: Mạch ngầm vùng biên ải - 

tập 5
08h05  Không gian văn hóa nghệ thuật
08h45  Vì người nghèo
09h30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
11h15  Chuyển động 24h
12h50  Hành trình 24h
13h10  Phim TQ: thời khắc hôn nhân - tập 4
13h55  Mỗi ngày 1 cuốn sách 
14h15  Toà tuyên án 
15h30  Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân
16h15  Thanh niên: Mang hơi ấm cho trẻ em 
 vùng cao
17h10  Phóng sự
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10   Phim tài liệu: Đảng cộng sản việt nam - dấu 

ấn khóa xi - tập 3/3 
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Đối thoại chính sách 
23h40  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 21/01

03h10  Phim truyện VN: Lời ru mùa đông - tập 11
08h05  Đối thoại chính sách 
08h45  Khám phá Việt Nam

09h30  Môi trường
11h15  Chuyển động 24h
12h50  Hành trình 24h
13h10  Phim TQ: thời khắc hôn nhân - tập 5
13h55 Mỗi ngày 1 cuốn sách 
14h15  Nhà hát truyền hình
16h15  Vì trẻ em
17h10  Phóng sự
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Vì an ninh tổ quốc
20h40  Phim truyện VN: Lời ru mùa đông - tập 12
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
23h40  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ sáu - 22/01

02h10  Nghệ sĩ tháng
02h30  Văn học nghệ thuật
07h30   Phóng sự
08h05  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
08h45  Khám phá Việt Nam
09h30  Công nghệ - đời sống
11h15  Chuyển động 24h
12h50  Hành trình 24h
13h10  Phim TQ: thời khắc hôn nhân - tập 6
13h55  Mỗi ngày 1 cuốn sách 
 15h45  Vì cộng đồng
16h15  Vì người nghèo
17h10  Phóng sự
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10    Phim tài liệu: Đoàn kết là sức mạnh của 
 chúng ta
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  60 phút mở
23h40  Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 23/01

02h10  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
03h10  Phim truyện VN: Lời ru mùa đông - tập 13
07h00  Trang địa phương
07h30  Văn học nghệ thuật
08h05 Môi trường
08h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09h30  Sự kiện và bình luận
11h15  Chuyển động 24h
12h50 Hành trình 24h
13h10  Phim TQ: thời khắc hôn nhân - tập 7
14h10  Bảng xếp hạng bài hát yêu thích
14h15  Tác phẩm mới
14h30  Dân ca nhạc cổ
15h00    Văn hoá CAND: Người tâm huyết với báu 

vật dân gian
15h30   Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân
17h10  Khám phá Việt Nam
17h25   Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu 

dùng
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10    Phim tài liệu: 100 năm ngày sinh đồng chí 

trần quốc hoàn  (ANTV)
20h40  Phim truyện VN: Lời ru mùa đông - tập 13
21h34  Nhà hát truyền hình
23h40  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhậT - 24/01

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm!
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02h10  Vì người nghèo
02h30  Trang địa phương
03h10  Phóng sự
07h00  Báo chí toàn cảnh
07h30  MV ca nhạc
08h05  Công nghệ - đời sống
08h30  Chính sách kinh tế và cuộc sống
09h30  Toàn cảnh thế giới
11h15  Chuyển động 24h
14h05  Giai điệu tự hào
14h15  Hành trình di sản
15h00  Văn hoá QĐND: Vấn đề ăn, mặc, 
 ở của bộ đội
15h30  Dân tộc và phát triển
17h10  Khám phá Việt Nam
17h25  Khát vọng Việt Nam
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10   Truyền hình quân đội
20h40  Phim truyện VN:  Lời ru mùa đông - tập 14
21h35  Phim cuối tuần: Màu trắng (phim Pháp)
23h40  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 25/01

01h30  Báo chí toàn cảnh
02h10  Khát vọng Việt Nam
03h10  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
08h05  Chìa khoá thành công
08h45  Dân hỏi - bộ trưởng trả lời
10h30  Toàn cảnh thế giới
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim TQ: Thời khắc hôn nhân - tập 8
14h15  Đối thoại chính sách 
15h00   Phim tài liệu: Đảng cộng sản việt nam - dấu 

ấn khóa xi - tập 1/3 
15h30  Câu chuyện văn hóa
16h15  Nhân đạo
16h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h
20h15  Quốc hội với cử tri
20h40  Phim VN: Mạch ngầm vùng biên ải - tập 6
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Cửa sổ ASEAN
23h40  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 26/01

01h30  Toàn cảnh thế giới
02h10  Tác phẩm mới
03h10  Phim VN: Mạch ngầm vùng biên ải - tập 6
08h45  Phóng sự
09h30  Quốc hội với cử tri
10h30  Trang địa phương
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim TQ: Thời khắc hôn nhân - tập 9
15h00   Phim tài liệu: Đảng cộng sản việt nam - dấu 

ấn khóa xi - tập 2/3 
15h30   Hộp thư truyền hình 
16h15   Truyền hình công thương: Đặc sản việt nam 

cần liên kết vùng để tăng sự cạnh tranh
16h30  Chính sách kinh tế và cuộc sống
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h
20h15  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20h40  Phim VN: Mạch ngầm vùng biên ải - tập 7
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Diễn đàn văn học nghệ thuật
23h45  Thế giới 24h chuyển động

Thứ Tư - 27/01

02h10  Không gian văn hóa nghệ thuật
03h10  Phim VN: Mạch ngầm vùng biên ải - tập 7
08h05  Diễn đàn văn học nghệ thuật
08h45  Vì người nghèo
09h30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10h30  Cửa sổ ASEAN
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim TQ: Thời khắc hôn nhân - tập 10
14h15  Hành trình di sản
14h59   Phim tài liệu: Đảng cộng sản việt nam - dấu 

ấn khóa xi - tập 3/3 
15h30 Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân
16h15   Thanh niên: Những mô hình thanh niên làm 

giàu ở xuân hội
16h30  Dân tộc và phát triển
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
20h10  Văn học nghệ thuật
20h40  Phim VN: Lời ru mùa đông - tập 14
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Đối thoại chính sách 
23h45  Thế giới 24h chuyển động

Thứ năm - 28/01

01h30  Cửa sổ ASEAN
02h10  60 phút mở
03h10  Phim VN: Phim  VN: Lời ru mùa đông -
 tập 14
08h05  Đối thoại chính sách 
08h45  Khám phá Việt Nam
09h30 Môi trường
10h30  Hội nhập
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim TQ: Thời khắc hôn nhân - tập 11
14h10  Nhà hát truyền hình
16h15  Vì trẻ em
16h30  Khuyến công
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h
20h10  Vì an ninh tổ quốc
20h40  Phim VN: Lời ru mùa đông - tập 15
21h55  Hào khí ngàn năm
22h00  Vấn đề hôm nay
22h25  Phóng sự
22h35  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
23h45  Thế giới 24h chuyển động

Thứ sáu - 29/01

02h10  Âm nhạc và cuộc sống
03h10   Phim VN: Phim  VN: Lời ru mùa đông - tập 

15 
07h30  Phóng sự
08h05  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
08h45  Khám phá Việt Nam
09h30  Công nghệ - đời sống
10h30  Văn học nghệ thuật
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim TQ: Thời khắc hôn nhân - tập 12
15h45  Vì cộng đồng
16h15  Vì người nghèo
16h30  Sinh ra từ làng
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h
20h10  VTV đặc biệt
20h40  Phim VN: Lời ru mùa đông - tập 16
22h25 Phóng sự

Thứ bảy - 30/01
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02h10  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
03h10  Phim VN: Phim  VN: Lời ru mùa đông - 
 tập 16
07h00  Trang địa phương
07h30  Văn học nghệ thuật
08h05  Môi trường
08h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09h30  Sự kiện và bình luận
10h00  Câu chuyện văn hóa
11h15  Chuyển động 24h
12h30  Nông thôn mới
13h10  Phim TQ: Thời khắc hôn nhân - tập 13
14h10  Bảng xếp hạng bài hát yêu thích
15h00  Văn hoá CAND: Đóa hoa miền sơn cước
15h30  Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân
16h15  Cây cao bóng cả
16h30  Khuyến công
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h
20h10  Truyền hình trực tiếp: Bản hùng ca vê biển
22h35  Giao lưu văn hóa Việt - Nhật

chủ nhậT - 31/01

01h30  Sự kiện và bình luận
02h10  Vì người nghèo
03h10  Phóng sự
03h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
07h00  Báo chí toàn cảnh
07h30  MV ca nhạc
08h05  Công nghệ - đời sống
08h30  Chính sách kinh tế và cuộc sống
09h30  Toàn cảnh thế giới
10h00  Chìa khoá thành công
10h45  Vì cộng đồng
11h15  Chuyển động 24h
12h30  ấn tượng thể thao 7 ngày
14h15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15h00  Văn hoá QĐND: Mùa xuân dâng đảng
15h30   Dân tộc và phát triển
16h15  Cựu chiến binh Việt Nam
16h30  Truyền hình quân đội
17h35  Hành trình 24h
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h
20h10   Truyền hình trực tiếp: Hà nội - một trái tim 

hồng
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Thứ bảy - 16/01

07h00  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08h15  Phát triển bền vững
08h30  An ninh và cuộc sống
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - tập 

55
12h45  Sống xanhh ai là chuyên gia ?
14h30   Kiến thức cộng đồng: Chuyện ở xã hải 

đường
15h15  Nhật Bản đồng hành 24/50
16h30   Phim hoạt hình: Công chúa sofia đệ 

nhất tập 19
17h00  Nghiên cứu và ứng dụng
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 22
19h50  Phim TQ: Llong môn phi giáp - tập 44
20h35  Giờ gia đình: Sức mạnh tình yêu
21h30  Họ đang làm gì ?
21h35  Pháp luật và cuộc sống
22h30  7 ngày công nghệ số 7

chủ nhậT - 17/01

07h00  Giờ gia đình: Sức mạnh tình yêu
08h15   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị rối 

loạn men gan do bia rượu
08h30  Đi tìm đồng đội
10h30   Kỹ năng tham gia giao thông: Xử lý 

vi phạm hành hành chính về việc thực 
hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân 
sự của chủ xe cơ giới.

11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - tập 
56

12h45  Chất lượng cuộc sống
14h30   Những mảnh ghép của cuộc sống: Vì 

sao sơn đoòng tập 2
15h15   Kỹ năng thoát hiểm: Nguy hiểm khi 

tắm mùa đông
16h30   Phim hoạt hình: Công chúa sofia đệ 

nhất tập 20
17h00  Sáng kiến - giải pháp
17h30  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 23
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 45
20h35  Giờ gia đình: Dâu trưởng
21h30  Khám phá
21h45  Nhật Bản đồng hành số  24/50
22h30  7 ngày công nghệ số 7

Thứ hai - 18/01

07h00  Giờ gia đìnhh: Dâu trưởng
08h30   Kiến thức cộng đồng: Chuyện ở xã hải 

đường
09h10   Kỹ năng thoát hiểm: Nguy hiểm khi 

tắm mùa đông
10h30   Bạn của nhà nôngh liên kết tiêu thụ đặc 

sản vùng miền
11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 
 tập 57

13h15    Kỹ năng tham gia giao thông: Xử lý 
vi phạm hành hành chính về việc thực 
hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân 
sự của chủ xe cơ giới.

14h30   Bạn của nhà nông: Sử dụng an toàn 
hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật

15h15   Tạp chí xã hội: Đỗ hữu châu- hành trình 
và tiếp nối

18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00   Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì -
 tập 24
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 46
20h35  Giờ gia đình: Tuổi già sống có ích
21h05  Nhật Bản ngày nay tập 142
22h30  7 ngày công nghệ số 8
22h45  Phong tục Việt

Thứ ba - 19/01

07h00  Giờ gia đìnhh: Tuổi già sống có ích
08h30  KHGD quốc phòng: Hệ thống xử lý 

nước cho bộ đội
09h10   Tạp chí xã hội: Đỗ hữu châu- hành trình 

và tiếp nối
10h30  Bạn của nhà nông 
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - tập 
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14h30   Bạn của nhà nông: Liên kết tiêu thụ đặc 

sản vùng miền
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00   Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - tập 

25
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 47
20h35   Giờ gia đình: Nếp nhà từ bữa cơm gia 

đình
 21h30  Sáng kiến - giải pháp
22h30  7 ngày công nghệ số 8
22h45   Hành trình khám phá: Ghé thăm 

seoul 

Thứ Tư - 20/01

07h00   Giờ gia đìnhh: Nếp nhà từ bữa cơm gia 
đình

 08h30  y học bốn phương
09h10  Phong tục Việt
10h30   Bạn của nhà nôngh kỹ thuật nuôi giun 

quế
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - tập 
 15h15  Hành trình khám phá: Ghé thăm seoul
16h15  Sắc màu không gian: Dấu ấn thời gian
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00   Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - tập 

26
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 48
20h35  Bốn mùa yêu thương
22h30  7 ngày công nghệ số 9
22h45  Nhật Bản đồng hành

Thứ năm - 21/01

07h00  Bốn mùa yêu thương
08h30  Sắc màu các dân tộc
09h10  Hành trình khám phá: Ghé thăm seoul
10h30  Bạn của nhà nông

11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 
 tập 59
14h30   Bạn của nhà nông: Kỹ thuật nuôi giun 

quế
16h15  An ninh và cuộc sống
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 27
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 49
20h45   Hạnh phúc đến mọi nhà: Lựa chọn thảo 

dược trong điều trị rụng tóc theo mùa
21h05   Chất lượng cuộc sống
22h30  7 ngày công nghệ số 9
22h45   Phát triển bền vững: Sức sống cho đồi 

cát hoang 

Thứ sáu - 22/01

07h00   Hạnh phúc đến mọi nhà: Lựa chọn thảo 
dược trong điều trị rụng tóc theo mùa

 10h30   Bạn của nhà nôngh cải tiến thủy lợi, 
phục vụ trồng trọt trên vùng đất dốc

11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - tập 
60

13h15  Hạnh phúc đến mọi nhà: Lựa chọn thảo 
dược trong điều trị rụng tóc theo mùa

 15h15   Phát triển bền vững: Sức sống cho đồi 
cát hoang 

16h15   KHGD quốc phòng: Tổng đốc hoàng 
diệu

18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 28
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 50
 21h05   Những người đàn ông tự tin
 22h30  7 ngày công nghệ số 10
22h45  Nhật bản đồng hành - số  25/50 

Thứ bảy - 23/01

07h00  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08h15   Phát triển bền vững: Sức sống cho đồi 

cát hoang
08h30   An ninh và cuộc sống
11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc -  
 tập 61
14h30   Kiến thức cộng đồng: Nghề thủ công 

mỹ nghệ làng cỏ tế
15h15    Nhật Bản đồng hànhh: Nhật bản đồng 

hành - số  25/50
16h30   Phim hoạt hìnhh: Công chúa sofia đệ 

nhất tập 21
17h00  Nghiên cứu và ứng dụng
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 29
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 51
20h35  Giờ gia đình: Tuổi già sống có ích
21h05   Những mảnh ghép của cuộc sống: Giai 

điệu nhũ đá từ động thiên đường tập 1
21h30  Họ đang làm gì ?
21h35  Pháp luật và cuộc sống
22h30  7 ngày công nghệ số 10
22h45   Kỹ năng thoát hiểm: Xử lý khi bị dị ứng 

thuốc
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chủ nhậT - 24/01

07h00  Giờ gia đìnhlh: Tuổi già sống có ích
08h15   Hạnh phúc đến mọi nhà: Lựa chọn thảo 

dược trong điều trị rụng tóc theo mùa
08h30   Đi tìm đồng đội
09h10  Góc nhìn môi trường
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 
 tập 62
14h30   Những mảnh ghép của cuộc sống: Giai 

điệu nhũ đá từ động thiên đường tập 1
15h15    Kỹ năng thoát hiểm: Xử lý khi bị dị ứng 

thuốc
16h15  An sinh xã hội
16h30   Phim hoạt hình: Công chúa sofia đệ 

nhất tập 22
17h00  Sáng kiến - giải pháp
17h30  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 30
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 52
20h35   Giờ gia đình: Nếp nhà từ bữa cơm gia 

đình
21h05  Sống xanhh ai là chuyên gia ?
21h30  Khám phá
22h30  7 ngày công nghệ số 10
22h45  Tạp chí xã hội

Thứ hai - 25/01

07h00   Giờ gia đìnhh: Nếp nhà từ bữa cơm gia 
đình

08h30   Kiến thức cộng đồng: Nghề thủ công 
mỹ nghệ làng cỏ tế

08h55  7 ngày công nghệ số 10
10h30  Bạn của nhà nông 
11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc -  
 tập 64
13h15  Đèn giao thông
14h30   Bạn của nhà nông: Cải tiến thủy lợi, 

phục vụ trồng trọt trên vùng đất dốc
16h15  y học bốn phương
16h45  Bạn của nhà nông 
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì -
 tập 31
19h50 Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 53
20h35  Giờ gia đình: Nuôi con thời @
21h05  Nhật Bản ngày nay - tập 143
22h30  7 ngày công nghệ số 11
22h45  Phong tục Việt

Thứ ba - 26/01

07h00   Giờ gia đìnhh: Nuôi con thời @
08h30   KHGD quốc phòng: Tổng đốc hoàng 

diệu
08h55   7 ngày công nghệ số 11
10h30  Bạn của nhà nông 
11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc -  
 tập 65
16h15  Sắc màu các dân tộc
16h45  Bạn của nhà nông 
18h30  Chuyển động 24 giờ

19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 32
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 54
20h35  Giờ gia đình: Sách và gia đình
21h30  Sáng kiến - giải pháp
22h30  7 ngày công nghệ số 11
22h45  Hành trình khám phá

Thứ Tư - 27/01

07h00   Giờ gia đìnhh: Sách và gia đình
08h30  y học bốn phương
08h55  7 ngày công nghệ số 11
10h30   Bạn của nhà nôngh sản xuất mía giống 

bằng nuôi cấy mô
11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 
 tập 66
16h15  Sắc màu không gian
16h45  Bạn của nhà nông 
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 33
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 55
20h35   Bốn mùa yêu thương
21h30 Bên con mỗi ngày
22h30  7 ngày công nghệ số 12
22h45  Nhật Bản đồng hành

Thứ năm - 28/01

07h00   Bốn mùa yêu thương
08h30  Sắc màu các dân tộc
08h55  7 ngày công nghệ số 12
10h30   Bạn của nhà nông 
11h10  Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc -  
 tập 67
12h45  Pháp luật và cuộc sống
14h30  Bạn của nhà nông: Sản xuất mía giống 

bằng nuôi cấy mô
16h15  An ninh và cuộc sống
16h45  Bạn của nhà nông 
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 34
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 56
20h35  Nhịp cầu khuyến nông
20h45   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị thoái 

hóa và gai đôi cột sống
21h05  Chất lượng cuộc sống
22h30  7 ngày công nghệ số 12

Thứ sáu - 29/01

07h00    Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị thoái 
hóa và gai đôi cột sống

08h30  Sắc màu không gian
08h55  7 ngày công nghệ số 12
10h30    Bạn của nhà nông xây dựng thương 

hiệu chanh leo tím tại Việt Nam
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 
 tập 69
12h45  Khám phá
13h15   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị thoái 

hóa và gai đôi cột sống
16h15  KHGD quốc phòng

18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Ân oán thành ngõa trì - 
 tập 35
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 57
20h35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21h05  Những người đàn ông tự tin
21h30  Bên con mỗi ngày
22h30  7 ngày công nghệ số 13
22h45   Nhật bản đồng hành - số  26/50

Thứ bảy - 30/01

07h00   Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08h30  An ninh và cuộc sống
08h55  Kinh doanh và pháp luật
10h30   Nhắn tìm đồng đội
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 

tập 70
12h45  Sống xanhh ai là chuyên gia ?
14h30   Kiến thức cộng đồng: Làng gốm cổ 

bồ bát và hướng đi mới
16h30   Phim hoạt hình: Công chúa sofia đệ 

nhất tập 23
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ:   Càn long truyền kỳ - 
 tập 1
19h50  Phim TQ: Long môn phi giáp - 
 tập 58
20h35 Giờ gia đình: Pl nuôi con thời @
21h05   Những mảnh ghép của cuộc sống: 

Giai điệu nhũ đá từ động thiên đường 
tập 2

21h30 Họ đang làm gì ?
21h35  Pháp luật và cuộc sống
22h30  7 ngày công nghệ số 13
22h45   Kỹ năng thoát hiểm: Sinh tồn giữa 

rừng sâu 

chủ nhậT - 31/01

07h00   Giờ gia đìnhh: Pl nuôi con thời @
08h30  Đi tìm đồng đội
08h55  Nhịp cầu khuyến nông
10h30  Kỹ năng tham gia giao thông
11h10   Phim HQ: Khoảnh khắc hạnh phúc - 

tập 
12h45  Chất lượng cuộc sống
14h30   Những mảnh ghép của cuộc sống: 

Giai điệu nhũ đá từ động thiên đường 
tập 2

16h15  An sinh xã hội
16h30   Phim hoạt hình: Công chúa sofia đệ 

nhất tập 24
17h30  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Càn long truyền kỳ - tập 2
19h50   Phim TQ: Long môn phi giáp - tập 59
20h35  Giờ gia đình: Chuyện tái hôn
21h05  Sống xanhh ai là chuyên gia ?
 21h45  Nhật Bản đồng hành - số  26/50
22h30  7 ngày công nghệ số 13
22h45   Tạp chí xã hội
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Thứ bảy 16/1

00h00  Phim TQ: Đường Sơn đại địa chấn  - 
 Tập 33
02h15  Chuẩn cơm mẹ nấu
03h00  Phim TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 39, 40
04h30  Đường lên đỉnh  Olympia
05h00  Hãy chọn giá đúng
06h00  Nhịp đập 360othể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Kỹ năng sống 
08h15  Vui khoẻ có ích 
09h00  Điều ước thứ 7
10h00  Chiếc nón kỳ diệu
11h00  Siêu sao giải ngoại hạng
12h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
14h00    Rubic Phim: Bốn cuộc tình một người 

đàn ông - Tập 19
17h00  Phim  TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 41, 42
20h00  Nhà thiết kê thời trang
21h15  ơn giời cậu đây rồi
23h30   Chuyện đêm muộn 

chủ nhậT 17/1

00h00   Phim  TQ: Đường Sơn đại địa chấn  - 
Tập 34

02h15  Điều ước thứ 7
03h00  Phim TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 41, 42
04h30  Vui khoẻ có ích
05h00  Bố ơi !mình đi đâu thế
06h00  Nhịp đập 360othể thao
08h00 Kỹ năng sống
08h15  Bố ơi! Mẹ thích gì
08h15   Sáng tạo Việt 
10h00  Thời trang và cuộc  sông
11h00  100 triệu 1 phút
12h00  Hãy chọn giá đúng 
13h00  Đường lên đỉnh Olympia
14h00   Rubic Phim: Bốn cuộc tình một người 

đàn ông - Tập 20
15h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
16h00  Vì bạn xứng đáng
17h00  Phim  TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 43, 44
20h00  Người đi xuyên tường
21h15  TTTT hòa âm ánh sáng
23h30  Bí mật tạo hóa

Thứ hai 18/1

00h000   Phim TQ: Đường Sơn đại địa chấn - 
 Tập 35
03h00  Phim TQ: Tứ Đại danh bổ -  Tập 43, 44
04h30  Hãy chọn giá đúng
05h00  Vui khoẻ có ích
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Sáng tạo Việt
10h00  Hãy chọn giá đúng  
11h00  Phim VN: Trái tim có nắng - Tập 25/26

12h00  Phim HQ:   Bởi vì yêu anh -Tập 10
14h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
15h00  Phim truyện 
17h00  Phim  TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 45, 46
20h00  Con biết tuốt
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Nữ cảnh sát tập sự - Tập 6
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 29
 23h30  Chuyện đêm muộn 

Thứ ba 19/1

00h000  Phim TQ: Đường Sơn đại địa chấn - 
 Tập 36
03h00  Phim TQ: Tứ Đại danh bổ -  Tập 45, 46
04h30  Con biết tuốt
05h00  VH-SK-NV
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Văn hóa - sự kiện  và nhân vật
10h00  Chúng tôi là chiến sĩ
11h00  Phim VN: Trái tim có nắng - Tập 26/26
12h00   HQ:   Bởi vì yêu anh - Tập 11
14h00  Con biết tuốt
17h00  Phim  TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 47, 48
20h00  Ai là triệu phú
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Nữ cảnh sát tập sự - Tập 7
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 30
23h30  Chuyện đêm muộn 

Thứ Tư 20/1

00h000   Phim TQ: Đường Sơn đại địa chấn - 
 Tập 37
03h00  Phim TQ: Tứ Đại danh bổ -  Tập 47, 48
04h30  Ai là triệu phú
05h00  Vì bạn xứng đáng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Đấu trường 100
10h00   Vì bạn xứng đáng
12h00    Phim HQ: Bởi vì yêu anh - Tập 12
14h00  Nhà thiết kế thời trang
15h00  Tìm kiếm tài năng việt nam
17h00  Phim  TQ: Tứ Đại danh bổ - Tập 49, 50
20h00  Đừng để tiền rơi
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Khúc hát mặt trời - Tập 17
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 31
23h30  Chuyện đêm muộn 

Thứ năm 21/1

00h000  Phim TQ:  Đường Sơn đại địa chấn - 
 Tập 38
03h00  Phim TQ: Tứ Đại danh bổ -  Tập 49, 50

04h30  Chiếc nón kỳ diệu
05h00  Điều ước thứ 7
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Điều ước thứ 7
10h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế
12h00   Phim HQ:   Bởi vì yêu anh - Tập 13
14h00  Người đi xuyên tường
15h00  ơn giời cậu đây rồi
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 1, 2
20h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Khúc hát mặt trời - Tập 18
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 32
23h30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu  22/1

00h000  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 1
03h00   Phim HQ: Người hàng xóm quyến rũ   

Tập 1, 2
04h30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05h00  Đừng để tiền rơi
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00   Kỹ năng sống 
08h30  Đừng để tiền rơi
10h00  Đường lên đỉnh Olympia
12h00   Phim HQ:   Bởi vì yêu anh - Tập 14
14h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
15h00  Bước nhẩy ngàn cân
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 3, 4
20h00  Chúng tôi là chiến sĩ
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Tìm kiếm tài năng việt nam
23h30  Chuyện đêm muộn 

Thứ bảy 23/1

00h000  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 2
03h00   Phim HQ: Người hàng xóm quyến rũ    

Tập 3, 4
04h30  Đường lên đỉnh Olympia
05h00  Hãy chọn giá đúng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00   Kỹ năng sống 
10h00  Chiếc nón kỳ diệu
11h00  Phim VN: Siêu sao giải ngoại  hạng
12h00   Bố ơi! Mình đi đâu thế?
14h00   Rubic - phim: bốn cuộc tình một người 

đàn ông - tập 21
15h00  Hãy chọn giá đúng
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 5, 6
20h00  Nhà thiết kê thời trang
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Xem gì?

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm!
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21h15  ơn giời cậu đây rồi
23h30  Chuyện đêm muộn 

chủ nhậT 24/1

00h000  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 3
03h00   Phim HQ: Người hàng xóm quyến rũ  

Tập 5, 6
04h30  Vui khoẻ có ích
05h00  Bố ơi !mình đi đâu thế?
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
08h00   Kỹ năng sống 
11h00  Phim VN: 100 triệu 1 phút
12h00   Cố lên con yêu
13h00 Đường lên đỉnh Olympia
14h00   Rubic - phim: bốn cuộc tình một người 

đàn ông - tập 22/22
15h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
16h00  Vì bạn xứng đáng
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 7, 8
20h00  Người đi xuyên tường
21h15  TTTT hòa âm ánh sáng
23h30  Bí mật của tạo hóa

Thứ hai 25/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 4
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 7, 8
04h30  Hãy chọn giá đúng
05h00  Vui khoẻ có ích
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Sáng tạo Việt
10h00  Hãy chọn giá đúng  
12h00  Phim HQ: Bởi vì yêu anh -  Tập 15
14h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 9, 10
20h00  Con biết tuốt
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Nữ cảnh sát tập sự - Tập 8
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 33
23h30  Chuyện đêm muộn

Thứ ba 26/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập  5
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 9, 10
04h30  Con biết tuốt
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Văn hóa - sự kiện  và nhân vật
10h00  Chúng tôi là chiến sĩ
12h00  Phim HQ: Bởi vì yêu anh -  Tập 16
14h00  Con biết tuốt

17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 
Tập 11, 12

20h00  Ai là triệu phú
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim  VN: Nữ cảnh sát tập sự - Tập 9
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 34
23h30  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư 27/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 6
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 11, 12
04h30  Ai là triệu phú
05h00  Vì bạn xứng đáng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Đấu trường 100
10h00  Vì bạn xứng đáng
12h00  Phim HQ: Bởi vì yêu anh -  Tập 17
14h00  Nhà thiết kế thời trang
15h00  Tìm kiếm tài năng Việt Nam
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 13, 14
20h00  Đừng để tiền rơi
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Khúc hát mặt trời - Tập 19
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 35
23h30  Chuyện đêm muộn

Thứ năm 28/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 7
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 13, 14
04h30  Chiếc nón kỳ diệu 
05h00  Điều ước thứ 7
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Điều ước thứ 7
10h00  Bố ơi mình đi đâu
12h00  Phim HQ: : Bởi vì yêu anh -  Tập 18
14h00  Người đi xuyên tường
15h00  ơn giời! Cậu đây rồi
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 15, 16
20h00  Thần tượng bolero
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Khúc hát mặt trời - Tập 20
22h30   Phim HQ: Bí mật ở Chơng Đam Đông - 

Tập 36
23h30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu  29/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 8
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 15, 16

05h00  Đừng để tiền rơi
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Kỹ năng sống 
08h30  Đừng để tiền rơi
10h00  Đường lên đỉnh olympia
12h00  Phim HQ: Bởi vì yêu anh -  Tập 19
14h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
15h00  Bước nhẩy ngàn cân
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 17, 18
20h00  Chúng tôi là chiến sĩ
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Tìm kiếm tài năng việt nam
23h30  Chuyện đêm muộn

Thứ bảy 30/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 9
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 17, 18
04h30  Đường lên đỉnh Olympia
05h00 Hãy chọn giá đúng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Kỹ năng sống 
08h45  Điều ước thứ 7
10h00  Chiếc nón kỳ diệu
11h00  Siêu sao giải ngoại  hạng
12h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
14h00   Rubic: Phim: Bốn cuộc tình một người 

đàn ông - Tập 23
15h00   Hãy chọn giá đúng
17h00   Phim  HQ:: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 19, 20
20h00  Nhà thiết kê thời trang
21h15  TTTT:  Bước nhẩy hoàn vũ
23h30  Chuyện đêm muộn

chủ nhậT 31/1

00h00  Phim TQ: Chính nghĩa - Tập 10
03h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ  - 

Tập 19, 20
04h30  Vui khoẻ có ích
05h00  Bố ơi !mình đi đâu thế?
06h00  Nhịp đập 360o thể thao 
09h00  Sáng tạo việt
10h00  Thời trang và cuộc  sông
11h00  100 triệu 1 phút
12h00  Cố lên con yêu
13h00  Đường lên đỉnh Olympia
14h00   Rubic: Phim: Bốn cuộc tình một người 

đàn ông - Tập 24
15h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
15h30  Vì bạn xứng đáng
17h00   Phim  HQ: Người hàng xóm quyến rũ - 

Tập 21, 22
20h00  Người đi xuyên tường
21h15  TTTT:  Hòa âm ánh sáng
23h30  Bí mật tạo hóa
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chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh

LỊCH PHiM

Từ TậP ĐếN TậPGiỜ PHÁT 
SÓNG

TêN PHiM

Tập 51 - 57/57
(Từ ngày 16 - 22/1)

Tập 1- 9/78
(Từ ngày 23 - 31/1)

Nữ hoàng tháng Năm 
(Phim Hàn Quốc - 57 tập)

Tình ngây dại 
(Phim Hàn Quốc - 78 tập)

5h25

Tập 15 - 31/55
(Từ ngày 16 - 31/1)

Lấp lánh ước mơ 
(Phim Trung Quốc - 55 tập)

9h35

(Từ ngày 16 - 31/1/2016)

LỊCH PHiM

Từ TậP ĐếN TậPGiỜ PHÁT 
SÓNG

TêN PHiM

Tập 24 - 39/48
(Từ ngày 16 - 31/1)

Người tình cuồng si 
(Phim Hàn Quốc - 48 tập)

8h25

Bộ phim xoay quanh 
chủ đề cuộc chiến 

của những người vợ 
trong một họ tộc giàu 
có những năm đầu thế 
kỉ 20, khi Trung Quốc 
đang du nhập nền văn 
hóa phương Tây. Thái 
Vy chuẩn bị làm dâu gia đình họ Khang thì bất ngờ người 
chồng, mất tích trong chuyến đi buôn ở phương Tây. Cha 
mẹ cô thấy vậy quyết định gả cô cho Càn Sinh, con trai 
đầu của một thương gia giàu có. Thái Vy đành phải chấp 
nhận theo lời mai mối của bố mẹ. Nhưng cuộc sống hôn 
nhân của cô không hề hạnh phúc vì chẳng bao lâu Càn 
Sinh đã lấy thêm hai cô vợ lẽ, cô nào cũng ghê gớm, xảo 
quyệt, ra sức chèn ép cô. Đúng lúc này, vị hôn phu ngày 
xưa đã quay về sau một khoảng thời gian dài biệt tích. Sự 
việc này một lần nữa khiến Thái Vy mất phương hướng, 
không biết phải lựa chọn ra sao... 
Phim đang phát sóng lúc 20h50 hàng ngày.

phim giờ vàng Trên

cuỘc chiến sắc đẸP 
(Phim Trung Quốc - 48 tập)

phim đặc sắc Trên

Mỹ Ngọc là một cô sinh viên trẻ đẹp, tính tình hiền 
lành, tốt bụng. Cô xuất thân trong một gia đình giàu 

sang nhưng tính tự lập rất cao. Bích Ngọc yêu Bình Nguyên 
nhưng buộc phải lấy Dũng, một người bị thiểu năng trí tuệ, 

để cứu gia đình. Trớ 
trêu thay, Thùy Dương, 
em gái Dũng, sau đó 
lại quen Bình Nguyên 
và nhanh chóng cảm 
mến chàng trai này. 
Ngày Thùy Dương đưa 
Bình Nguyên ra mắt 

cũng là ngày Bình Nguyên và Mỹ Ngọc gặp lại nhau trong 
tình cảnh trớ trêu khó nói nên lời. Cũng từ đây, sóng gió 
trong mối quan hệ giữa Bình Nguyên và Mỹ Ngọc liên tục 
xảy ra với sự tham gia của Thùy Dương cũng như bà Hoàng 
(mẹ Dũng) và ông Nam (ba của Bình Nguyên)…
Phim đang phát sóng lúc 19h00 hàng ngày.

những cƠn Mưa tình yêu
(Phim Việt Nam - 30 tập)

Tập 26 - 36/36
(Từ ngày 16 - 26/1)

Tập 1 - 5/30
(Từ ngày 27 - 31/1)

Bông hồng cho tướng cướp 
(Phim Việt Nam - 35 tập)

Bước qua bóng tối 
(Phim Việt Nam - 30 tập)

13h10

Tập 6 - 21/24
(Từ ngày 16 - 31/1)

Cặp đôi khắc khẩu 
(Phim Trung Quốc - 24 tập)

12h00

Tập 6 - 21/92
(Từ ngày 16 - 31/1)

Tình đầu không phai 
(Phim Hàn Quốc - 92 tập)

16h45

Tập 37 - 52/120
(Từ ngày 16 - 31/1)

Sắc màu đam mê 
(Phim Mê hi cô - 120 tập)

20h00

Tập 83 - 86/86
(Từ ngày 16 - 19/1)

Tập 1 - 12/41
(Từ ngày 20 - 31/1)

Phía Đông vườn địa đàng 
(Phim Hàn Quốc - 86 tập)

Cuộc chiến hai nàng dâu 
(Phim Đài Loan - 41 tập)

17h35

Tập 22 - 37/48
(Từ ngày 16 - 31/1)

Cuộc chiến sắc đẹp 
(Phim Trung Quốc - 48 tập)

20h50

Tập 28 - 35/35
(Từ ngày 16 - 23/1)

Tập 1 - 8/32
(Từ ngày 24 - 31/1)

Đi qua ngày biển động 
(Phim Việt Nam - 35 tập)

Túm cổ đại gia 
(Phim Việt Nam - 32 tập)

22h15

Tập 35 - 47/47
(Từ ngày 16 - 28/1)

Tập 1 - 3/42
(Từ ngày 29 - 31/1)

Người kế vị 
(Phim Hàn Quốc - 47 tập)

Nếu như yêu 
(Phim Đài Loan - 42 tập)

11h00

Tập 19 - 32/32
(Từ ngày 16 - 19/1)

Tập 1 - 12/35
(Từ ngày 20 - 31/1)

Thuyền giấy 
(Phim Việt Nam - 32 tập)

Đi qua ngày biển động 
(Phim Việt Nam - 35 tập)

13h45

Tập 3 - 18/30
(Từ ngày 16 - 31/1)

Những cơn mưa tình yêu 
(Phim Việt Nam - 30 tập)

19h00
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lịch phát sóng các đài địa phương
(Từ ngày 16 đến 31/1/2016)

hà nam nam định

hải dương khánh hòa
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buổi sáng (07h00)
Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ
buổi sáng (8h00)
Phim HQ:Người tình cuồng si 
buổi trưa (11h10)
Phim TQ: Song long truyền kỳ
Buổi chiều (17h00)
Phim HQ: Tình em trong anh
buổi tối (20h20)
Phim: Tình ngây dại
(Tập 32 - 53/78)
buổi tối (21h40)
Phim VN: Hẻm cụt
Phim cuối tuần (21h20)
Ngày 16/1
Cuồng phong thịnh nộ - Phần 1/2
Ngày 17/1
Cuồng phong thịnh nộ - Phần 2/2
Ngày 23/1
 Người luật sư - Phần 1/2
Ngày 24/1
Người luật sư - Phần 2/2
Ngày 30/1
Vợ quỷ - Phần 1/2
Ngày 31/1
Vợ quỷ - Phần 2/2

buổi sáng (7h00)
Từ 16 - 30/1
Phim HQ: Quý cô thất thường
 ngày 31/1
Phim ĐL: Mái ấm gia đình 
buổi trưa (11h15) 
(phát lại vào 7h00 ngày hôm 
sau)
Từ 16 - 29/1: Phim HQ: Quý cô 
thất thường
ngày 30,31/1
Phim ĐL: Mái ấm gia đình 
buổi chiều (14h30)
Từ 16 - 27/1
TQ: Bản giao hưởng định mệnh
Từ 28 - 31/1
Phim HQ: Nữ cảnh sát cá tính
buổi chiều tối (17h00)
Từ 16 - 22/1: Phim HQ: Cô nàng 
xảo quyệt. 

Từ 23 - 31/1: Phim TQ: Lấp lánh 
ước mơ
buổi chiều tối (17h45)
Phim Việt Nam: Lời nguyền 
SAPPHiRE
buổi tối (20h45)
(phát lại vào 14h30 ngày hôm 
sau)
Từ 16 - 26/1
 Phim TQ: Bản giao hưởng định 
mệnh
 Từ 27 - 31/1
 Phim HQ: Nữ cảnh sát cá tính
 cuối ngày (23h15)
(phát lại vào 17h00 ngày hôm 
sau)
 Từ 16 - 21/1: Phim HQ: Cô 
nàng xảo quyệt. 
 Từ 22 - 31/1: Phim TQ: Lấp 
lánh ước mơ

buổi 0h00
Từ 16 - 24/1: Phim HQ: Nữ hoàng không tan ca
Từ 25 - 31/1: Phim TQ: Chị em si tình
buổi 2h00
Phim VN: Chạy trốn tình yêu
buổi 4h20
Phim HQ: Chuyện nhà vẫn ấm
buổi 8h10
Từ 16 - 17/1: Phim HQ: Bản giao hưởng định mệnh
Từ 18 - 31/1: Phim HQ: Âm mưu chốn hậu cung
Buổi 10h05 
Từ 16 - 28/1 : Phim ấn Độ: Lời hứa từ trái tim
Từ 29 - 31/1: Phim Singapore: Đỉnh cao thời đại
buổi 12h30
Phim HQ: Đối mặt 
buổi 18h00
Từ 16 - 21/1: Phim VN: Vó ngựa trời Nam
Từ 22 - 31/1: Phim VN: Câu chuyện cuối mùa thu
buổi 21h10
Từ 16 - 25/1: Phim ấn Độ: Trái tim mĩ nhân
Từ 26 - 31/1: Phim VN: Tết! Tết! Tết
Thứ Bảy
Ngày 16/1: Phim cuối tuần: Người giúp việc
Ngày 23/1: Phim Mỹ: Mặt trái của xã hội 
Ngày 30/1: Phim Mỹ: Người đưa diều
buổi 22h20
Phim VN: Duyên nợ miền Tây

buổi 0h00
Từ 16 - 21/1: Phim TQ: Vó ngựa thảo nguyên
Từ 22 - 31/1: Phim HQ: Trái tim giản đơn
buổi 2h00 
Phim VN: Phiên chợ số
buổi 5h00
Từ 16 - 20/1: Phim HQ: Bản lĩnh nàng dâu
Từ 21 - 31/1: Phim HQ: Hoàng tử gác mái
buổi 7h05 (phim vn)
Phiên chợ số
buổi 11h00
Phim TQ: Truyền thuyết Thiếu Lâm Tự
buổi 12h00
Phim TQ: Lần đầu làm mẹ 
buổi 14h00 (Thứ hai, ba, tư, sáu, bảy)
Phim HQ: Tình yêu không tuổi
buổi 17h30
Phim HQ: Năm ngón tay
buổi 20h10 (từ thứ hai đến thứ sáu)
Phim HQ: Lời nói dối vô tội
buổi 21h10
Phim VN: Thuyền giấy
buổi 22h05:
Phim HQ: Người tình cuồng si
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THỨ HAI
06h00  Bản tin Ngày mới
06h45  Quốc phòng địa phương
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Bản tin trưa
18h45  Giờ kết nối
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Đối ngoại Quốc phòng
21h00  Sống trong quân ngũ
21h30  Phim truyện
22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

THỨ BA
06h00  Bản tin Ngày mới
06h45  Quốc phòng địa phương
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Bản tin trưa
18h15  Rada TV
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Biển đảo Tổ quốc
21h15  Vấn đề hôm nay
22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

THỨ TƯ
06h00  Bản tin Ngày mới
06h45  Quốc phòng địa phương
10h00  Bản tin Tiếng Trung

11h30  Bản tin trưa
18h15  Hồ sơ mật
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Đối ngoại Quốc phòng
21h30  Phim truyện
22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

THỨ NĂM
06h00  Bản tin Ngày mới
06h45  Quốc phòng địa phương
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Bản tin trưa
16h45  Tạp chí Thể thao Quân đội
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Đi tìm đồng đội
21h30  Phim truyện
22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

THỨ SÁU
06h00  Bản tin Ngày mới
06h45  Quốc phòng địa phương
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Bản tin trưa
18h45: Giờ kết nối
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Hậu phương chiến sĩ
21h30  Phim truyện

22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

THỨ BẢY
06h00  Bản tin Ngày mới
08h45  Nhịp cầu khán giả
09h15  Nữ quân nhân
11h00  Hành trình 1735 +
11h30  Bản tin trưa
16h00  Xứng danh anh hùng
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Thời để nhớ
21h30  Phim truyện
22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

CHỦ NHẬT
06h00  Bản tin Ngày mới
08h45  Người quan sát
09h45  Quân y và đời sống
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Bản tin trưa
18h45  Giờ kết nối
20h00  Thời sự Quốc phòng
20h45  Đối ngoại Quốc phòng
21h30  Phim truyện
22h30  Bản tin Cuối ngày
22h45  Phim Tài liệu
23h15  Bản tin Tiếng Anh

bắc giang hải phòng

(Từ ngày 16 đến 31/1/2016)
lịch phát sóng các đài địa phương
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buổi 1h30
Phim HQ: Lửa tình 
buổi 3h30
Từ 16 - 22/1: Phim TQ: Loạn thế giai nhân 
Từ 23 - 31/1: Phim TQ: Vợ hiền
buổi 6h00
Từ 16 - 20/1: Phim V N: Những cơn mưa tình yêu
Từ 21 - 31/1: Phim VN: Sông trôi muôn hướng
buổi 9h00
Từ 16 - 27/1:Phim HQ: Cộng sự
Từ 28 - 31/1: Phim HQ: Cô nàng siêu đẳng
buổi 12h00
Từ 16 - 20/1: Phim TQ: Tân lạc thần
Từ 21 - 31/1: Phim HQ: Hai lần cưới
buổi 15h00
Phim VN: Túm cổ đại gia
buổi 17h30
Phim TQ: Người thừa kế gia nghiệp 
buổi 21h00
Phim HQ: Lửa hận thù
Chủ nhật : Phim VN : Cỏ biếc
buổi 23h20
Từ 16 - 18/1: Phim HQ: Tình yêu định mệnh 
Từ 19 - 31/1: Phim HQ: Khát vọng xanh  

buổi sáng (6h45’) 
Phim Việt Nam: Chạy trốn 
tình yêu 
buổi sáng (9h00’)  
Phim ĐL: Hồ Tiên nữ 
buổi trưa (11h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  
Từ ngày 18-29/1
 Phim TQ: Truyền kỳ về nàng 
Tân Truy
buổi trưa (13h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu .
Từ ngày 16-22/1
Phim VN: Bông hồng cho 
tướng cướp 
Từ ngày 23-31/1
Phim VN: Dòng sông không 
trở lại
buổi chiều (16h45’) 

Từ ngày 16-21/1
Phim HQ: Sức mạnh kỳ diệu
Từ ngày 22-31/1
Phim ĐL: Chính nghĩa vô hối
buổi tối (20h45).
 * Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, 
bảy 
Từ ngày 16-26/1
 Phim HQ: Thương trường 
dậy sóng
Từ ngày 27-30/1
 Phim HQ: Vị tướng tài ba
* Chủ nhật.
 Ngày 17,24,31/1: Phim nước 
ngoài  
buổi tối (22h30’).
*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu.
Từ ngày 18-29/1
Phim ĐL: Chị em si tình
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 pv: Trải qua một năm với nhiều biến 
động, bây giờ nhìn lại, chị cảm thấy thế 
nào?
quỳnh chi: Nếu ví cuộc đời con người 
như một cuốn sách thì với tôi, năm 2015 
là một chương vô cùng thú vị. Nó là một 
cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng 
thành để mình hiểu về cuộc sống nhiều 
hơn, hiểu về bản thân nhiều hơn. Năm vừa 
qua tôi thấy mình đã được rất nhiều thứ.

 Quá nhiều việc xảy ra buộc mình phải 
lựa chọn, phải thích nghi, phải trưởng 
thành, có điều gì khiến cho chị phải nói 
câu “ước gì cho thời gian trở lại”?
Nếu những chuyện cách đây một năm 
xảy ra ở thời điểm hiện tại thì tôi sẽ cư 
xử hoàn toàn khác. Lúc đó mình thiếu sự 
chín chắn, nông nổi, nhưng cũng may 
mắn là tôi đã kịp thời trấn tĩnh lại và giữ 
được những gì mình đang có. Bây giờ có 
hối tiếc thì cũng không làm được gì, thay 
vào đó hãy hướng tới những điều tốt đẹp 
hơn trong tương lai.

 “Nhận ra kịp thời” là điểm mấu chốt 
để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không 
phải ai cũng có thể nhận ra được, đặc 
biệt là khi đang chìm trong đau khổ và 
tổn thương. Điều gì đã thức tỉnh chị?
Tôi đã trải qua tất cả các cung bậc cảm 
xúc, đã từng tuyệt vọng nhất, buồn nhất, 
đau khổ nhất. Khi chạm tới giới hạn cuối 
cùng tôi mới nhận ra rằng, không ai khác 
ngoài bản thân phải tự vực mình dậy. Lúc 
đó phải tự thức tỉnh, tự đứng dậy và tự 
tìm niềm vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ, 
tự mỗi người cần thời gian, cần một câu 
chuyện, cần một hoàn cảnh để có được sự 
thức tỉnh. Cuộc đời không ai giống ai cả, 
chỉ khi nào mình tự trải qua thì mới có 
thể hiểu hết được.

 Tới thời điểm hiện tại, chị cảm thấy 
mình đã thay đổi như thế nào?

Tôi vốn là người thích sự bình yên, 
không muốn bon chen nên 22 tuổi đã 
quyết định lập gia đình. Lúc đó, chỉ muốn 
thôi nhưng lại không biết cách nào để 
làm được và giữ được vì thiếu kiến thức 
và thiếu cả kinh nghiệm. Bây giờ thì đã 
lờ mờ nhận ra con đường để tìm thấy sự 
bình yên. 

 Trở lại showbiz, chị đã thích nghi 
được với guồng quay của công việc 
chưa?
Cuộc sống của tôi hiện nay giống như các 
bạn trẻ đang chập chững bước vào đời, có 
rất nhiều cơ hội nhưng lại không đủ sáng 
suốt để nhận ra cái gì là phù hợp nhất với 
mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết 10 
năm nữa mình sẽ đi theo con đường nào 
để có thể tập trung và phát triển. Hiện 
giờ, tôi vẫn đang băn khoăn tìm kiếm một 
hướng đi phù hợp với mình. 

 Năm vừa qua chị đã nhận được 

rất nhiều lời khen cho vai diễn đầu 
tay trong bộ phim 12 Chòm sao vẽ 
đường cho yêu chạy, đồng thời 
cũng rất đắt show làm MC, đó cũng 
là những hướng đi có thể cân nhắc?
12 Chòm sao vẽ đường cho yêu 
chạy cũng là một cột mốc khiến tôi 
nhận ra mình thích diễn xuất và có 
thể diễn được. Bộ phim này cũng 
nung nấu trong tôi rất nhiều ý 
tưởng, tôi muốn có nhiều vai diễn 
hay hơn. Cũng có nhiều lời mời 
nhưng tôi thấy không phù hợp nên 
đành từ chối. Sau một thời gian trở 
lại showbiz, tôi thấy các bạn trẻ bây 
giờ quá giỏi, vì vậy tôi cần phải cố 
gắng hết sức để có thể bắt kịp các 
bạn ấy. Ngoài diễn xuất và làm MC, 
tôi mong muốn mình có cơ hội để 
thử sức thêm một số công việc nữa. 
Tôi còn trẻ, còn cơ hội thì nên trải 

nghiệm nhiều để tìm ra cái gì là phù hợp 
nhất với mình.

 Vậy còn ca hát thì sao, rất nhiều khán 
giả đã bất ngờ khi nghe chị hát rất ngọt 
ngào trong đêm nhạc Fantastic Sound?
Ca hát là thứ tôi thích và có thể làm 
được, nhưng để quyết định theo đuổi thì 
cần phải tỉnh táo. Tôi vốn là người cảm 
tính, làm việc theo cảm xúc, nhưng đã hết 
thời gian để nuông chiều bản thân rồi, 
cần phải đưa mình vào khuôn khổ và lập 
ra những kế hoạch rõ ràng. 

 Sắp tới, chị sẽ xây dựng hình ảnh của 
mình như thế nào?
Đó cũng là điều mà tôi đã suy nghĩ trong 
suốt thời gian vừa qua và tôi sẽ luôn là 
chính mình. Cố gắng trở thành một ai đó, 
để đạt được mục đích nào đó rất mệt mỏi 
mà cũng chẳng đi tới đâu. Hãy cứ là 
mình thôi, cố gắng để mọi người hiểu 

Quỳnh Chi
hướng tới những  
điều tốt đẹp  
ở tương lai

“là mộT nghệ sĩ, để nổi Tiếng dễ 
lắm, để được mọi người yêu 
mến và Tôn Trọng mới khó”, 

quỳnh chi Thẳng Thắn bày Tỏ 
quan điểm.

VT
Vtán

gẫu
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mình, bằng chính cách sống và thành quả 
lao động.

 Mặc dù có xuất phát chậm hơn người 
khác, vậy tại sao khi người ta tìm đủ mọi 
chiêu trò để nhanh nổi tiếng thì chị lại 
chọn cách đi lên bằng chính khả năng của 
mình?
Tôi đã từng đi nhanh, đi vội, đi gấp và 
từng có nhiều bài học rồi nên bây giờ 
không bị ma lực của sự nổi tiếng quyến rũ 
nữa. Tôi tự biết mình còn rất nhiều thiếu 
sót, cũng chưa có nhiều thành quả lao 
động nghệ thuật nên chỉ cần một số người 

có thể đồng cảm và yêu thương mình là 
đủ rồi. Lúc này, cần phải thực tế để biết 
được vị trí của mình ở đâu, nếu cứ chạy 
theo những giá trị ảo thì cuối cùng mình 
cũng vẫn là người mệt mỏi nhất.

 Cuộc sống bây giờ cũng có thể gọi là 
bình yên, bước sang năm mới, chị mong 
ước điều gì nhất?
Tôi mong mình sẽ luôn giữ được sự bình 
yên trong tâm hồn, lúc nào cũng vui vẻ và 
lạc quan để có thể lan tỏa những cảm xúc 
tích cực ấy tới mọi người. Hi vọng, bước 
sang năm mới, tôi sẽ trưởng thành hơn, 
chín chắn hơn.

 Cám ơn về những chia sẻ của chị!
THU TRANG (Thực hiện)

Khi đã trải qua rất nhiều chuyện, 
tới thời điểm này, tôi hiểu rằng, 
mình vẫn chưa thực sự trưởng 
thành, vẫn cần phải học hỏi và 
còn rất nhiều khuyết điểm cần 
phải sửa.

Các diễn viên chính trong phim  
12 Chòm sao vẽ đường cho yêu chạy
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Mùi hưƠng đặc tRưng
Mỗi người chúng ta có một mùi riêng, 
bằng khứu giác của mình, ta có thể 
nhận ra được. Nhưng điều đáng chú ý 
hơn là cái mùi riêng tự nhiên ấy có tác 
dụng kích thích sức hấp dẫn bạn tình. 
Các giác quan của chúng ta sẽ được 
đánh thức khi vô tình ngửi thấy một 
mùi thơm nào đó, bởi lẽ trung tâm 
nhận biết mùi thơm lại ở ngay cạnh 
các dây thần kinh cảm xúc trong bộ 

não con người. Mọi phụ nữ đều đi kèm 
với một mùi hương tự nhiên khác biệt 
có thể để lại ấn tượng mạnh cho đàn 
ông. Vì vậy, mùi hương của người phụ 
nữ là vũ khí sinh học vô hình không 
kém phần ghê gớm. Mùi hương là thứ 
duy nhất, không thể nhầm lẫn, gây 
quyến rũ và tạo mê hoặc. Trong một 
nghiên cứu, hơn 50% phái nam đều 
đồng ý rằng, hương thơm tự nhiên của 
phụ nữ là quyến rũ nhất. 

Mùi hương tự nhiên của phụ nữ tùy 
thuộc vào màu tóc và cả những thực 
phẩm họ ăn hàng ngày. Sự phát tiết 
mùi hương tự nhiên còn liên quan đến 
tâm sinh lí con người. Khi cảm thấy 
hài lòng với cơ thể mình và trạng thái 
tinh thần dễ chịu, phụ nữ mới phát tiết 
ra nó. Nếu cảm thấy thân thể mình có 
mùi khó chịu thì cũng là lúc họ không 
cảm thấy thích chính mình và ứng xử 
một cách thiếu tự tin. Trong cuốn sách 

sức Mạnh của
Mùi hƯơNg

Tuy không nhìn Thấy hay chạm vào được như gương mặT, làn da, mái Tóc, nhưng 
hương Thơm Tỏa ra Từ cơ Thể người phụ nữ lại vô cùng quan Trọng. Thậm chí, khoa 
học còn chứng minh rằng, “bộ quần áo, kiểu Tóc, màu son của bạn có Thể nhanh 
chóng Trôi TuộT ra khỏi Tâm Trí người đàn ông, bởi bộ não của họ không để Tâm Tới 
những điều như Thế. nhưng chắc chắn, mùi hương Trên cơ Thể bạn sẽ là Thứ vấn 
vương mãi, nó đáng quý như mộT Thứ Trang sức vô hình, ẩn ý như mộT ngôn ngữ 
không lời”.

VT
Vnhỏ

tO



85

Làm thế nào để trở thành một người 
phụ nữ quyến rũ, nữ chuyên gia tâm lí 
người Mỹ - Julia Grice khuyên các 
bạn gái muốn trở nên quyến rũ, hãy tự 
hào về mùi hương của mình. 
Đàn ông thường rất nhạy cảm với mùi 
hương trên cơ thể phụ nữ. Thế nên, khi 
chọn nước hoa, chị em có hai xu 
hướng chính: người vô tư sẽ chọn mùi 
hương mình yêu thích - thường là tông 
ngọt ngào nữ tính, người trưởng thành 
hơn sẽ chọn những mùi hương quyến 
rũ nồng nàn - điều tạo nên sự cuốn hút 
của một người phụ nữ. Khi gần gũi 
thân mật, đàn ông dễ vì hương thơm 
trên làn da, mái tóc mà quyến luyến 
người phụ nữ của mình, để nhớ nhung 
nàng khi cách xa… Bởi không phải 
ngẫu nhiên mà ông bà ta có câu: “Thia 
lia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.
Sức mạnh của mùi hương không đơn 
thuần là thơm mà nguy hiểm hơn, nó 
lưu giữ những kỉ niệm. Có những mùi 
hương chỉ cần thoảng qua, bạn sẽ cảm 
thấy bâng khuâng nao lòng, vì nhớ 
một người, vì nhớ một nơi, vì bất chợt 
quá khứ hiện ra trước mắt... “Một 
người bạn của tôi gọi nước hoa là nỗi 
nhớ nhà không thể cưỡng lại. Và tôi 
cho là đúng. Bộ sưu tập nước hoa của 
tôi là một tuyển tập của những trải 
nghiệm đầy hứng thú và bất ngờ. Khi 
mở nắp và ngửi nhẹ mùi hương của 
mỗi chai, hứng thú sẽ trở nên mãnh 
liệt hơn và chút của cảm giác bất ngờ 
sẽ ùa về” - nhà văn, người dẫn chương 
trình Katie Puckrik chia sẻ. 

cách tạo Mùi hưƠng
Theo tiến sĩ tâm lí Pamela Dalton ở 
Philadelphia (Mỹ): “Có những bằng 
chứng cho thấy mùi hương có thể kích 
não trạng, khiến tâm tính của bạn tốt 
lên bằng cách gợi bạn nhớ về những 
điều bạn yêu”, vì vậy, tạo cho mình 
một mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng là 
một việc nên làm. Để định ra mùi 
hương đặc trưng của mình, hãy chú ý 
đến tính cách cũng như sự rung cảm, 
ấn tượng mà bạn muốn gây hiệu ứng 
cho người khác. Bí ẩn và gợi cảm? 
Chọn mùi gợi cảm của hoa nhài, hổ 
phách, hoặc đàn hương. Nếu bạn là 
người ưa hoạt náo, thích phiêu lưu, 
hãy tìm mùi hoa tươi tắn như mẫu đơn, 

violet, hoặc lan Nam Phi. 
Mùi thơm riêng trên cơ thể cũng là 
một phần tạo nên phong cách của bản 
thân. Tất cả những thứ xà bông hay 
dầu gội bạn dùng hoặc nước hoa sẽ 
cùng tạo nên một mùi thơm trong cơ 
thể bạn, tùy cấp độ. Những người có 
mùi thơm khiến người khác cảm thấy 
dễ chịu khi đến gần là người biết 
chăm sóc đúng cách cho bản thân. Có 

thể chỉ cần vệ sinh sạch sẽ và dùng 
những loại xà bông thích hợp cũng đã 
tạo nên một mùi thơm dễ chịu. “Mình 
không làm gì nhiều, sau khi tắm, khi 
da còn hơi ẩm thì thoa dưỡng thể, kết 
hợp với mùi sẵn của cơ thể hoặc mùi 
xả vải cũng tạo mùi hương riêng rồi. 
Nhưng nhớ là để tạo mùi đặc trưng 
thì chỉ nên dùng cố định một loại đó, 
thay đổi thường xuyên sẽ tạo ra nhiều 
mùi khác nhau,” Lan Anh (TP. HCM) 
chia sẻ kinh nghiệm. 
“Em không dùng nước hoa mà sử 
dụng cách ủ hương cho quần áo. Em 
mua mấy bánh xà phòng hoa lài mấy 
ngàn một bánh trong siêu thị rồi bỏ 
vào tủ quần áo, đóng kín cửa tủ lại, 
chừng một tuần là hương hoa lài 
quyện vào quần áo, mùi rất nhẹ nhàng 

và thơm dai” - Vân Quỳnh (nhân viên 
ngân hàng) tiết lộ. “Mình thường dùng 
sữa tắm, dưỡng thể và nước hoa cùng 
một bộ để mùi hương được thống 
nhất. Khi mua nước hoa, mình hay 
mua cả bộ là vì thế. Khi dùng như vậy 
mùi thơm rất bền” - Đan Thanh (TP. 
HCM) cho biết thêm. 
Nếu bạn không dùng nước hoa thì có 
thể dùng cách vò nát vài cánh hoa, rồi 

để chúng vào áo ngực sẽ khiến cơ thể 
có mùi hương của hoa tươi. Ý tưởng 
giữ một túi thơm bên mình cũng là 
một cách bạn nên thử. Bạn có thể để 
vào đó một lọ tinh dầu nhỏ, pha trộn 
nhiều mùi hương khác nhau để tạo ra 
mùi hương đặc trưng của riêng bạn. 
Các loại nước dưỡng tóc cũng là cách 
tạo mùi hương được nhiều người lựa 
chọn. Không chỉ có mùi thơm nhẹ 
nhàng, lưu hương lâu, mà còn giúp 
cho mái tóc mềm mại, óng ả. 
Lựa chọn một mùi hương phù hợp 
không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn 
thể hiện tâm trạng, phong cách sống, 
cá tính của mình. Mùi hương còn là 
thứ để những người yêu nhau nhận ra 
và luôn nhớ về nhau.

BảO ANH
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VT
VtHời

trang

xuốNg phố CùNg
Váy LeN dáNg rộNg

váy áo len dáng rộng được cách điệu với những hoa văn kiểu dáng 
phù hợp là xu hướng Thời Trang đang Thịnh hành giúp chị em nổi bậT 

Trong những ngày đông. những chiếc váy áo len dáng rộng rấT 
Thích hợp với phong cách Trẻ Trung, năng động, phù hợp  

để xuống phố những ngày se lạnh.
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Váy len luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của phụ 
nữ khi đông về. Những chiếc váy len rộng cùng các họa tiết 
độc đáo và cá tính đang là tâm điểm chú ý trong tiết trời se lạnh 

của miền Bắc. Xu hướng năm nay, những chiếc váy áo len được thiết kế 
đa dạng hơn cả về màu sắc, họa tiết, kiểu dáng. Tùy thuộc vào độ tuổi, 
phong cách mà mỗi người có thể chọn cho mình những mẫu yêu thích. 
Một chiếc váy len dáng suông rộng, thiết kế đẹp mắt sẽ giúp các bạn nữ 
tự tin thể hiện gu thẩm mĩ của mình. Sở hữu chiếc áo váy này, bạn tha hồ 
phối đồ theo phong cách riêng nhằm tạo sự thu hút với người xung quanh 
hay người đối diện. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách chọn trang 
phục và các phụ kiện, chị em đã có một phong cách riêng thú vị với chiếc 
váy len của mình.

 ANH THư 
Nhiếp ảnh: TRầN NGọC LÂN 

Người mẫu: KHÁNH CHi - MAi THươNG
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VT
VDu

lịcH

Hoa cỏ
mùa xuân 

Cambridge được biết đến với 
ngôi trường đại học lâu đời 
và danh tiếng. Ngoài ra, 

Cambridge còn là một thành phố vô 
cùng xinh đẹp với dòng sông êm dịu, 
những cây cầu và muôn vàn hoa lá.
Tôi may mắn được sống trong một 
làng nhỏ của Cambridge, nơi mùa 
xuân đất trời như cũng rưng rưng hân 
hoan trong men say hoa cỏ. Bắt đầu 
từ tháng Hai, thời tiết ấm dần lên, 
những bông hoa Xuyên Tuyết hé nụ 
tím ngắt đầu tiên - mùa Đông đã bị 
đẩy lùi, sắc xuân sáng bừng trên 
những cành cây mà chỉ tuần trước 
thôi, như đám củi khô.
Mùa xuân đến rộn rã, cả thành phố 
trong trăm hoa đua nở, mùi hương 
xuân trong trẻo nhẹ nhàng len lỏi từng 
hàng cây, góc phố, từng bãi cỏ bờ 
sông. Bước trên thềm cỏ dại mà chỉ sợ 

những đám hoa sẽ bị đau, nên chỉ dám 
rón rén nhón chân khẽ khàng. Nhưng 
khi nhìn thấy những đám cỏ sau khi bị 
cắt hàng tuần đã bừng lên những chồi 
non mới căng tràn, mới thấy không gì 
có thể ngăn cản nổi hoa cỏ mùa xuân. 
Những nẻo đường tràn ngập cúc họa 
mi, những thân cây táo, anh đào, mộc 
lan bung tỏa, khoe sắc, muôn màu, 
những ngõ phố quanh co với những bờ 
rào đầy hoa như những suối hoa uốn 
lượn tung tẩy reo vui trong trong nắng 
xuân… Cambridge như một bức họa 
đồng quê ngọt ngào, mê đắm. 
Hết mình khoe sắc suốt bốn tháng, 
mùa xuân nơi đây chắc chắn sẽ làm 
say lòng bất kì người yêu hoa nào. 

Bài: Hà SAPA 
Ảnh: Hà Đỗ 

Từ CAMBRiDGE, ANH QUốC

Ngôi nhà mùa xuân
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Hoa mận dại nở trắng

Hoa chuông mọc dại trong rừng Đường làng

Mộc lan trắng

Mộc lan hồng

Tường hoa
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