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VĂN HOÁ - NGH

All Aboard đến Quy Nh

20:4', 16/10/ 2010 (GMT+7) 

Trong 4 ngày (t ừ
One Planet (tr ụ sở
Nội th ực hi ện các c
trình phim t ư liệu có t
tàu). PV Báo Bình 
Emmamuelle Han.

  

* Chào cô, vì điều g

- Đến Việt Nam lần n
Minh, TP Quy Nhơ
tàu Thống nhất đến các 
người dân. Anh Lê Minh 
Quy Nhơn - nơi có b
xã Nhơn Lý và gặp 
cùng hai đứa con nh

* Những ngày qua, Quy Nh
hưởng nhiều? 

All Aboard là lo
trong dự án The New Explorer (t
dịch là Khám phá m
Explorer là một t
liệu khám phá v
người ở khắp n
qua việc tiếp xúc v
sát cách biểu hiệ
họ. Mục đích chính l
điều mới mẻ, nhữ
được biết đến. B

 

| Liên kết | Tìm kiếm
 

 

NGHỆ THUẬT 

ến Quy Nhơn 

20:4', 16/10/ 2010 (GMT+7)  

ừ 13-16.10), Hãng s ản xu ất ch ương tr ình truy
ụ sở tại Paris, Pháp) ph ối hợp với Hãng phim truy

n các c ảnh quay t ại xã Nhơn Lý (Quy Nh ơn) cho ch
ệu có t ựa đề All Aboard! (t ạm d ịch l à Nào mình cùng lên 

tàu). PV Báo Bình Định đã trò chuy ện với ng ười dẫn ch ương t
Emmamuelle Han.  

 

Các thành viên trong Đoàn 
phim. 

  

ều gì mà All Aboard ghé Quy Nhơn, thưa cô? 

t Nam lần này, chúng tôi chọn 5 điểm dừng là Hà Nội, TP H
Minh, TP Quy Nhơn, Huế và Vinh. Theo kịch bản, người dẫn chươ

đến các địa phương, tiếp xúc, gặp gỡ và cùng sinh ho
ê Minh - người chúng tôi nhờ chọn bối cảnh đã gi

ơi có bờ biển dài đẹp và các làng chài hồn hậu. Chúng tôi 
ặp được gia đình anh Tạ Hưng và chị Đinh Thị Di

a con nhỏ.  

ày qua, Quy Nhơn mưa tầm tã, công việc của Đoàn đ

All Aboard là loạt chương trình nằm 
 án The New Explorer (tạm 

à Khám phá mới). The New 
ột tập hợp các phim tài 

u khám phá về đất nước và con 
ắp nơi trên thế giới, thông 
p xúc với người dân, quan 
u hiện, nếp sinh hoạt của 

ích chính là khám phá những 
, những góc nhìn lâu nay ít 

đến. Bởi thế, One Planet 

Tìm kiếm   

ình truy ền hình 
ãng phim truy ện 1 Hà 

n) cho ch ương 
à Nào mình cùng lên 

ương t rình - cô 

 

ội, TP Hồ Chí 
ương trình đi 

à cùng sinh hoạt với 
ã giới thiệu 

u. Chúng tôi đến 
ị Diệp Oanh 

àn đã bị ảnh 

 
 

Theo dòng thời sự

 
 



Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Thiện chúc 
Tết  

Nỗ lực 10 năm - TP 
Quy Nhơn trở thành đô 
thị loại 1  

Về thăm vùng đất Võ 
phần 3) 

Về thăm vùng đất Võ 
phần 2)  

Về thăm vùng đất Võ 
phần 1)  

Màn biểu diễn nhạc cụ 
và múa trống của đoàn 
nghệ thuật Hàn Quốc  

 Các làn điệu dân ca và 
bài chòi: Tiếng hát Kim 
Cúc  

 Làn điệu dân ca 

 Album mới, ca khúc 
ới 

Ở lại với dòng sông  

Tiến sĩ Bình Định hiện 
đại  

Bình Định -  
Một vùng đất võ  

Mịch Quang  
Kịch bản - Hồi ký 

Bão táp cung đình  

Sông Côn mùa lũ 

Tàu thống nhất 

Máy bay 

Xe Buýt 

Lịch xe khách 

Khách sạn - Nhà hàng 

Thông tin tuyển dụng 

và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi 
rồi. Vì không quay ngo
thường ngày của gia 
hưởng nhiều và chúng tôi v

Dù Quy Nhơn đã là 
tôi mới cảm nhận đ
gây được ấn tượng t
cát trắng mịn, rồi sự
làng chài. Chị Oanh ch
chợ cá buổi sớm mai, c
dẫn hai đứa con nh
thú vị. 

* Vậy khi nào bộ phim v

- Sau khi rời Quy Nh
quốc gia, chúng tôi l
đó, chúng tôi sẽ tiế
hình Canal Plus. M
nhật và phát lại ở m

Những người thực hi
quay về ẩm thực, m
thể thao. Đến Việt Nam l
Nam. Vì thế, đối t
Nam Á, Việt Nam l
chân. 

Với đoàn làm phim, r
Quy Nhơn. Nhưng ch
người thân, có thể
vọng sau khi phim phát sóng, s
hơn, vì thị hiếu của du khách hi
vẻ đẹp còn hoang s

* Xin cảm ơn cô! 

• Ngọc Tú  (Th

thường chọn bối c
vẻ đẹp còn ở dạng ti

Gửi tin nay qua Email
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Lặng lẽ ca sĩ ph
 

Gà nóng Phước Thu
 

Nếu không còn c
 

Phát động cuộc thi vi
 

Bình Định có 3 tác ph
 

Bình Định từng có m
 

Sự kiện của điệ
 

MÙA THU TRONG KÝ 
 

HH Trái Đất sẽ
 

Mở lối cho công tác phát h

- Chính ra trời mưa l
hay riêng. Lúc quay 

 Chí Minh, chúng tôi đã có những cảnh trời xanh, nắ
ì không quay ngoại cảnh nhiều, chỉ tập trung vào những sinh ho

ủa gia đình anh Hưng, nên chuyện nắng mưa không 
à chúng tôi vẫn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. 

ã là điểm đến thứ ba của Đoàn phim, nhưng chỉ khi 
ận được sự bình yên, nhẹ nhàng và thoải mái. Có nhi
ợng tốt với tôi, từ cây cầu vượt biển Thị Nại, đến nh
ồi sự hiếu khách, chân chất, nhiệt tình của những ng

 Oanh chỉ tôi cách nấu cá, đan lưới. Chúng tôi cùng nhau ra 
m mai, cùng sửa soạn bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa. C

nhỏ đến trường thật đặc biệt... Tất cả đều mới mẻ

 phim về Việt Nam được phát sóng? 

i Quy Nhơn, chúng tôi sẽ đến Huế và Vinh. Thường th
c gia, chúng tôi lưu lại khoảng 3 tuần để thực hiện các cảnh qu

ẽ tiến hành xử lý, biên tập và sẽ phát sóng trên Kênh truy
hình Canal Plus. Mỗi chương trình có thời lượng 52 phút, phát vào chi

ở một số kênh quen thuộc với khán giả Pháp.  

ực hiện dự án New Explorer đã đến Việt Nam 2 lầ
ực, một lần nữa tôi nhớ không chắc lắm nhưng hình nh

n Việt Nam lần này, All Aboard thực hiện chủ đề Giớ
đối tượng được lựa chọn là người trẻ, gia đình trẻ

t Nam là nước thứ ba, sau Thái Lan và Malaysia, chúng tôi d

àn làm phim, rất khó nói trước khi nào sẽ có dịp quay lại Việ
ưng chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam du lịch cùng gia 

i thân, có thể sẽ đến Quy Nhơn. Với tôi, đây là một thành ph
ng sau khi phim phát sóng, sẽ có nhiều người quan tâm đến Quy Nh

u của du khách hiện nay là khám phá những điều mớ
òn hoang sơ và gần gũi với những con người chưa bị “du lị

(Thực hiện) 

ối cảnh là những nơi có 
ạng tiềm năng. 

ửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi
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ĩ phòng trà  (16/10/2010)  

ớc Thuận  (16/10/2010)  

òn cồng chiêng?   (15/10/2010)  

ộc thi viết thư quốc tế UPU thứ 40  (15/10/2010) 

nh có 3 tác phẩm được chọn  (14/10/2010)  

ừng có một nền văn hóa thời tiền sử!  (14/10/2010) 

điện ảnh Việt Nam 2010  (14/10/2010)  

MÙA THU TRONG KÝ ỨC  (14/10/2010)  
ất sẽ thi trang phục dân tộc ở Phan Thiết  (14/10/2010) 

i cho công tác phát hành và phổ biến phim   (13/10/2010) 

ưa lại có cái 
hay riêng. Lúc quay ở Hà Nội 

i xanh, nắng vàng 
ững sinh hoạt 
ưa không ảnh 

ỉ khi đến đây, 
i mái. Có nhiều điều 

đến những doi 
ng người dân 
ùng nhau ra 

ửa. Cảm giác 
ẻ, lạ lẫm và 

ờng thì ở mỗi 
ảnh quay. Sau 

ên Kênh truyền 
ào chiều Chủ 

t Nam 2 lần. Một lần 
ình như là về 

đề Giới trẻ Việt 
ẻ. Ở Đông 

à Malaysia, chúng tôi dừng 

ại Việt Nam và 
ùng gia đình, 

ành phố đẹp, hy 
đến Quy Nhơn 
ều mới, những 
 “du lịch hóa”. 

n hồi  

(15/10/2010)  

(14/10/2010)  

(14/10/2010)  

(13/10/2010)  



Điện - Nước 

Dự báo thời tiết 

Chương trình Truyền 
hình 

Kết quả xổ số kiến thiết 

Quảng cáo 

 

Tổ chức tour 
Famtrip tại 
Bình Định  

Trong 2 ngày 
29 và 30.10, Trung tâm 
Thông tin xúc tiến du lịch 
Bình Định phối hợp với 
Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí 
Minh đã tổ chức tour 
Famtrip (tour khảo sát du 
lịch) tại Bình Định. 

 

 

 

Một hoàn 
cảnh thương 
tâm cần giúp 
đỡ  

Hoàn cảnh anh Phạm 
Huỳnh Hưởng (29 tuổi, ở 
thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, 
huyện Hoài Ân) rất bi đát. 
Năm 25 tuổi, đang hành 
nghề phụ xe đầu kéo, thì 
anh Hưởng bị bệnh não 
úng thủy, phải mổ và tạm 
thời hết bệnh. 

 

 

 

 

Cơ chế đặc thù huy 
 

Hai công trình, v
 

Trao trống đồng k
 

Hun đúc tình yêu v
 

Trương Vũ Ngân Thanh 
 

ù huy động vốn trùng tu Đại Nội Huế  (13/10/2010) 

Hai công trình, vạn lời tri ân  (12/10/2010)  

đồng kỷ vật Thăng Long 1.000 năm tuổi   (12/10/2010) 

ình yêu văn học địa phương   (11/10/2010)  

ũ Ngân Thanh đoạt giải Nhất   (11/10/2010)  

 

 

(13/10/2010)  

(12/10/2010) 

Hội chứng… tăng 
giá !?  

Buổi sáng đầu tháng, 
mấy cha con đến tiệm 
hủ tiếu quen ăn sáng 
như thường ngày. Đến 
lúc trả tiền, tính lại số 
tiền vừa được thối lại 
cô con gái cứ tần ngần 
như thiếu một cái gì 
đó. Hỏi chủ quán “sao 
thối vầy?” thì được trả
lời gọn hơ “bữa nay 
lên rồi!”. 
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