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THÔNG TIN CHUNG 
 

Tên phim: EM LÀ BÀ NỘI CỦA ANH 

Thể loại: Hài, Tình cảm 

Dự kiến khởi chiếu: 3/11/2016 

Hợp tác sản xuất: CJ E&M Việt Nam và HK Film 

Facebook: https://www.facebook.com/cjentertainmentusa 

Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh 

Nhà sản xuất: Nguyễn Quang Dũng, Quỳnh Hà, Thu Hiền 

Đạo diễn hình ảnh: Diệp Thế Vinh 

Quay phim: Mạnh Linh, Vinh Phúc 

Dựng phim: Andy Nguyễn, Quyền Ngô 

Họa sĩ thiết kế: Mã Phi Hải 

Âm nhạc: Trần Hữu Tuấn Bách 

Sáng tác ca khúc chủ đề: Nguyễn Hải Phong, Tăng Nhật Tuệ 

Hòa âm: Đức Trí 

Phục trang: Luxy Trần 

Hóa trang: Lê Triển Lương 
 

 
 

CÁC DIỄN VIÊN CHÍNH 
 

 
Miu Lê 

 
trong vai 

 
Thanh Nga 

Ngô Kiến Huy ... Ngô Trí Tùng 

Hứa Vĩ Văn ... Mạnh Đức 

Hari Won ... Min Ji 

NSƯT Minh Đức ... bà Đại 

NSƯT Thanh Nam ... ông Bé 

NSƯT Kim Xuân ... bà Xuân 

Hồng Ánh ... chị Vy 

Đức Khuê ... Ngô Trí Quang 

Lều Phương Anh ... Nhon 

Thu Trang ... Duyên 

Lâm Hùng Phong ... Bass 

Ba Tây ... Drum 

Ca sĩ Thảo Trang ... ca sĩ Bánh Bao 
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“Nếu bạn đang chọn một bộ phim hài hước, dễ thương mà sâu sắc, lắng đọng để thưởng thức cùng gia 

đình, bạn bè, người yêu trong dịp giáng sinh này thì Miu Lê tin chắc rằng Em Là Bà Nội Của Anh là một 

lựa chọn không thể tuyệt vời hơn”: 

<Miu Lê vai Thanh Nga> 
 

 
 

“Đây là một bộ phim về tình cảm gia đình và là món quà ý nghĩa dành tặng cho người phụ nữ bạn 

thương yêu nhất - đặc biệt là dành cho những người bà và mẹ. Ngoài ra, phim có những phân đoạn hài- 

độc-lạ hứa hẹn sẽ làm khán giả có những trận cười nghiêng ngả”. 

<Ngô Kiến Huy vai Ngô Trí Tùng> 
 

“Phim hài nhưng cũng sẽ khiến khán giả khóc.” 
 

 
<Hứa Vĩ Văn vai Mạnh Đức> 

 

“Các thành viên trong gia đình sẽ hiểu nhau nhiều hơn thông qua bộ phim.” 

<NSƯT Thanh Nam vai ông Bé> 

 
“Khán giả sẽ thấy Thu Trang “tung chiêu” giữ ”ba” Thanh Nam không bị cám dỗ bởi cô ca sĩ xinh đẹp, tài 

năng Thanh Nga” 

<Thu Trang vai Duyên> 

 
“Đây chắc chắn sẽ là bộ phim hài phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi trong dịp Noel 2015 này”. 

<Hồng Ánh vai Vy> 
 

 
 

THÔNG TIN VỀ NHÀ SẢN XUẤT 
 

HKFilm là một trong những công ty sản xuất phim hàng đầu tại Việt Nam. HKFilm có đội ngũ nhân sự 

chuyên nghiệp, tay nghề cao và cơ sở vật chất tốt gồm phim trường, các thiết bị quay phim, ánh sáng 

hiện đại nhất hiện nay. 

 
Trong bảy năm hoạt động, HKFilm đã sản xuất 10 phim chiếu rạp, 7 bộ phim truyền hình cũng như nhiều 

chương trình gameshow, truyền hình thực tế, talkshow, quảng cáo... Có thể kể đến những bộ phim rất 

thành công đã từng “làm mưa làm gió” tại các phòng vé như Hương Ga, Siêu Nhân X, Mỹ Nhân Kế, Cô 

Dâu Đại Chiến, Scandal - Hào Quang Trở Lại... 

 
Kể từ khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh phim vào năm 1995, CJ E&M (trực thuộc tập đoàn CJ) đã 

dẫn đầu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc trong các hoạt động về sản xuất, đầu tư và phát hành 

phim. Không ngừng vươn xa và phát triển với mục đích phủ sóng toàn cầu, CJ E&M đầu tư vào thị 

trường đầy tiềm năng Việt Nam với hai sứ mệnh chính là sản xuất và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phim 

ảnh. Dự án đầu tiên của CJ E&M Việt Nam - Để Mai Tính 2 đã đoat kỷ lục doanh thu phòng vé vang dội. 

Ngoài ra, CJ E&M Việt Nam còn có các dự án sản xuất cũng như hợp tác sản xuất đầy tiềm năng sẽ sớm 

ra mắt công chúng trong năm 2015 và 2016. Bộ phim điện ảnh Em Là Bà Nội Của Anh là dự án hợp tác 

mới nhất cùng HKFilm hứa hẹn sẽ làm bùng nổ phòng vé trong dịp Giáng Sinh 2015. 
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TÓM TẮT NỘI DUNG PHIM 
 

Em Là Bà Nội Của Anh - kể về cuộc phiêu lưu ngược dòng thời gian đầy nhiệm màu của Thanh Nga khi 

được trở về với hình hài của cô gái 20 tuổi (Miu Lê) để sống lại với những ước mơ và đam mê một thời 

tuổi trẻ mà cô chưa thực hiện được. 

 
Sự xuất hiện của Thanh Nga - cô gái xinh đẹp, kỳ lạ có giọng hát làm rung động lòng người và có hành 

tung vô cùng bí hiểm - gây xáo trộn mạnh mẽ cho cuộc sống vốn dĩ bình yên của cậu ca sĩ nhạc rock nổi 

loạn Trí Tùng (Ngô Kiến Huy), nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức (Hứa Vĩ Văn) và ông già 70 tuổi vui tính 

(NSƯT Thanh Nam). Cả ba người cùng quyết tâm theo đuổi cô gái vừa đáng yêu mà cũng vừa "kỳ quái" 

đầy sức hút này. Tuy nhiên không ai biết rằng Thanh Nga tràn đầy sức sống kia là ai? Chuyện tình tay tư 

đầy trớ trêu nhưng cũng vô cùng hài hước này sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu phép nhiệm màu vô giá giúp 

Thanh Nga sống lại với niềm đam mê ca hát và những ước mơ thời tuổi trẻ có kéo dài mãi mãi? 

 

 
Cô nàng bí ẩn Thanh Nga làm xáo trộn cuộc sống của ba người đàn ông và những người xung quanh 

 

 
 

THÔNG TIN VỀ BỘ PHIM 
 

- Em Là Bà Nội Của Anh là một bộ phim hài nhưng cũng vô cùng đầy ý nghĩa khi có thể 

đưa khán giả trở về những ký ức đẹp trong quá khứ một thời mà ai cũng có - 

 
Em Là Bà Nội Của Anh là bộ phim hài đậm chất nhân văn khi khán giả được phiêu lưu cùng cô gái kỳ 

quái Thanh Nga trở về tuổi 20 - cái tuổi đẹp nhất đời người khi sức trẻ, sắc đẹp, tài năng đang cao ngun 

ngút. Cô được sống với niềm đam mê ca hát, rong ruổi cùng ban nhạc Bầy Chó Hoang cháy hết mình 

cùng âm nhạc. 

 
Cô còn phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười khi ông trời vô tình hay cố ý sắp đặt cho cô 

vào trong mối quan hệ như mớ bòng bong với một cậu nhóc nhạc sĩ đầy tiềm năng, một ông già 70 tuổi 

có cô con gái ế, một cô bạn già giàu có, cô đơn và một tình yêu qua bao năm mới thức giấc với anh 

chàng nhà sản xuất âm nhạc điển trai. 



Thông cáo báo chí 2015 EM LÀ BÀ NỘI CỦA ANH  

 
 

6 

Cô nàng đam mê ca hát này sẽ khiến khán giả lặng người khi những tình khúc vượt thời gian được cô 

hát lên. Cô đã bỏ lỡ không hát chúng khi cô 20 – lần thứ I. 

 
Miu Lê tâm sự, vai diễn Thanh Nga trong phim đã cho cô trải nghiệm hết sức thú vị về việc đừng bao giờ 

bỏ lỡ bất cứ cơ hội để “cháy” hết mình cho đam mê cũng như học được bài học sâu sắc về “trách nhiệm 

với những người thân yêu”. 

 
Ngô Kiến Huy trong phim hay ngoài đời đều tâm niệm “còn thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình” và bộ 

phim là cơ hội để Huy sống lại một thời là một “con chó hoang” chỉ biết hát để rồi nhận ra ngoài đam mê 

chúng ta còn biết sống cho người khác 

 
Với màu sắc tươi vui, hài hước, dàn diễn viên trẻ và tài năng, câu chuyện phim đặc biệt, Em Là Bà Nội 

Của Anh hứa hẹn sẽ khiến khán giả bất ngờ khi ra rạp trong tháng 12 này. 

 

 

HẬU TRƯỜNG PHIM VUI NHỘN 
 

1. - Miu Lê bối rối với mái tóc phồng cao khi thay trang phục - 
 
Mái tóc phồng đặc trưng của nghệ sĩ Thanh Nga khiến Miu Lê phải bối rối khi thay nhiều trang phục 

không thể chui lọt qua “cửa ải” tóc này. Đoàn làm phim cũng phải sắp xếp thứ tự quay các phân cảnh 

sao cho phù hợp với kiểu tóc. 
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2. - Ngô Kiến Huy tìm người có bàn tay giống mình để diễn cảnh chơi guitar 

điêu luyện - 

 
Vì Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ guitar “không chuyên” nên cảnh quay cận Ngô Kiến Huy đang chơi đàn đã 

khiến nhà sản phải gọi điện cầu cứu khắp nơi giữa đêm khuya khi cần tìm một bàn tay sao cho giống 

Ngô Kiến Huy mà biết chơi đàn chuyên nghiệp, cuối cùng một bàn tay cũng được tìm thấy nhưng lại hơi 

đen nên DOP phải chỉnh sáng sao cho da trắng bằng chàng Bắp. 

 

 
 
3. - Miu Lê học múa dưỡng sinh cấp tốc để hoàn thành vai diễn trong phim - 

 
Để hoàn thành phân cảnh múa dưỡng sinh trong công viên, Miu Lê đã được chủ nhiệm CLB Dưỡng Sinh 

đến tận nhà phụ đạo, nhưng khả năng của Miu Lê đã khiến cho cô chủ nhiệm phải ngạc nhiên khi chỉ 

trong hai ngày cô đã biểu diễn thành thạo những màn múa dưỡng sinh điêu luyện. “Thật là một học trò 

thông minh và giỏi giang” - cô giáo nhận xét. 
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4. - Lều Phương Anh diễn cảnh nhảy từ sân khấu mặc dù đang mang thai - 
 
Lều Phương Anh mặc dù đang có bầu và bị nghén nhưng rất nhiệt tình và đam mê với công việc, cô 

không ngại quay cả những cảnh biểu diễn nhảy từ sân khấu trên cao xuống, chịu diễn đi diễn lại cảnh ăn 

uống nhiều lần trong hầu hết các cảnh của Lều. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. - Miu Lê uống trà đá thay bia khi đóng cảnh nhậu với Ngô Kiến Huy - 
 
Miu Lê không uống được bia nên trong phân cảnh nhậu với Ngô Kiến Huy cô phải dùng trà đá nhưng trà 

đá thì không có bọt nên đạo diễn phải vớt bọt bia đặt vào trong ly trà đá cho cô. 



Thông cáo báo chí 2015 EM LÀ BÀ NỘI CỦA ANH  

 
 

9 

6. - Miu Lê phải dùng lực đánh thật khi diễn cảnh hung dữ - 
 
Trong các phân cảnh “đánh người” Miu Lê đều dùng lực đánh thật nhưng không nam diễn viên nào dám... 

kêu ca. 

 
 
 
7. - Kiểu tóc “độc - lạ” của Thu Trang - 

 
Trong những ngày quay đầu, Thu Trang được làm tóc, sấy phồng lên rất điệu, xui cho cô một hôm đạo 

diễn nhìn thấy Thu Trang kẹp một chiếc kẹp to đùng để giữ tóc trong lúc trang điểm, thấy hợp với nhân 

vật quá nên anh đã yêu cầu Thu Trang kẹp cái kẹp đó luôn và khỏi cần làm tóc nữa. 

 
 

 

 
8. - NSƯT Thanh Nam lần đầu để lộ hình xăm trên màn ảnh - 

 
NSƯT Thanh Nam có hình xăm “Tôn Ngộ Không” ở trên vai và không muốn để lộ ra nhưng đạo diễn thấy 

hình xăm rất “bá đạo” nên đã yêu cầu ông phải để lộ hình xăm ra. . 

 


