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VTV 15/5: Đám cưới ở thiên đường

ĐỌC NHIỀU

Sức hút danh vọng "đại diện Việt
Nam" thi nhan sắc quốc tế và
“cái giá” các người đẹp này phải
trả
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Vượt qua thử thách

đám cưới

tình yêu
Vì sao Hoa hậu Phương Khánh bị
buộc bồi thường, giảm từ 3 tỷ
còn 500 triệu đồng?
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Dương Mịch và Lưu Khải
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>

Uy ly hôn

 Khác

Sức Khỏe

Phim Ảnh

Thế Giới Giải Trí

SỰ KIỆN NÓNG



Xem Ngày 7/12 (Âm Lịch)

Euro

Giải Trí

Rss

VND

EUR

Bóng Đá

Liên hệ

“Đám cưới ở thiên đường” xoay quanh câu
chuyện tình của Hiền Hương (Linh Nga thủ
vai). Hiền Hương 22 tuổi là một nhạc công
violin mới ra trường. Cô có mối tình đẹp
lãng mạn với Việt (ĐàoVăn Bích) – chàng
thuỷ thủ trẻ trung, năng động.

Hoa hậu Trái đất Phương
Khánh bị tố mua giải, vô
ơn
Mỹ nhân Hong Kong
Trương Bá Chi

Những scandal rúng động
showbiz Việt năm 2018

Nữ MC bị cư dân mạng "ném đá"
vì lối chương trình "kém sang"
trong lễ trao giải Quả bóng vàng
là ai?

Huỳnh Hiểu Minh và
Angelababy dính tin đồn
ly hôn?

Kênh

phát

Giờ phát sóng

Tên phim

CLIP HOT

sóng

CLIP: Lạ đời nhất lịch sử với Á vương Việt
Nam thi ứng xử bằng Google dịch, đưa luôn
điện thoại cho MC đọc giúp
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Thu Trang, Tiến Luật cãi vã sau hậu trường vì "bà

màn khớp tiếng cực chuẩn

TRAILER PHIM

VTV4

VTV6

Tin Hot  Scandal
VTV9

Hoa Vinh đến nhà Tuấn
Hưng sau vụ chế lời tục
tĩu, fan nói "không xứng"

‘The Punisher’ 2

Chúng Vương Giá Đáo

VCTV1

Rắc rối nghiêm trọng của
Hoà Minzy!

Bất chấp lệnh cấm để hẹn
hò Kai, Jennie đẩy Black
Pink vào sóng gió?

SHOWBIZ & SAO VIỆT
Nhã Phương xác nhận sắp làm mẹ, tiết lộ vai
diễn cuối trước khi sinh con

giải trí Hoa ngữ năm 2018

Thông tin mới nhất về
ban nhạc Indonesia bị
sóng thần "nuốt chửng"
khi đang biểu diễn

Người đẹp HH Pháp bức
xúc vì bị phát cảnh lộ
hình

Hoa Hậu

"Thần tiên tỷ tỷ" Yoshi



Tự tạo scandal, bất chấp dư luận để nổi tiếng:
Chiêu trò dễ huỷ hoại hình ảnh vẫn được sao Việt

khai người yêu mới

SAO CHÂU Á

Lưu Thi Thi mang song thai, Ngô Kỳ Long
“mạnh tay” chi hơn 22 tỷ mua nhà mới tặng
bà xã

Khoảnh khắc trao giải
gây xúc động: Album
của Jonghyun đạt

VCTV7

ngực trần trên truyền





VCTV2

9 scandal chấn động làng

Captain Marvel (trailer
mới)

"Tứ đại mỹ nhân Tân
Cương": Người được
tung hô, kẻ mỏi mệt với

SAO HOLLYWOOD

Rinrada đọ dáng bên Hoa
hậu Hương Giang: "Mỗi

Có thể bạn quan tâm

người một vẻ, mười phân

Đùa Chút Thôi – Annoying IPhone Businessman Gag

Nhiều sao Hollywood có con khi thuê người
mang thai hộ
Á hậu Tú Anh chính thức
công khai bụng bầu sau
thời gian dài vướng tin
đồn đã mang thai con đầu

Rộ tin đồn Angelina Jolie muốn "cướp" David
Beckham

Hoa hậu chuyển giới
Hương Giang: Tôi từng
sống thử, rất kinh khủng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

YouTube

536K

*
Tóc Hoa hậu châu Phi

*

cháy ngùn ngụt trong
giây phút đăng quang

Selena Gomez tăng cân rõ rệt, mặt tròn xoe
sau 2 tháng điều trị tâm lý

*
*

• • •

PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG

(Theo VTV)
Việt Báo (Theo_24h )
Một tháng dính 4 "phốt",
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook

Phạm Hương đang gặp
hạn hay góc sống thật?

Thích 0

Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chia sẻ

Thế Giới Facebook
TÌM HIỂU:

Hiền Hương

Vượt qua thử thách
đám cưới

Bắc Kinh

Linh Nga

Cảnh Sát Khu Vực

tình yêu

của tôi

Tập 1

ĐàoVăn Bích

người độc thân
Thượng Hải

VTV

Chi Pu: 100 người nhận xét nhưng người ta chỉ
chú ý vào 10 người chê dở, sao không nhìn vào 90
người khen tôi hay

thiên đường
thủ

PHIM MỚI - PHIM HAY

Hà Nội: Lời cầu cứu của

Tìm kiếm ...

• • • • •

Tìm kiếm

cô gái bị bạn trai ngoại
quốc đánh đập, tung clip
"nóng" lên mạng
VÍ DỤ:
Buồn chửi, vui

Gameshow truyền hình

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

chửi, tức giận

Tính lãi suất kiểu mới

càng dễ chửi:

Vladimir Putin

Hương Giang idol

Cô giáo phải quỳ gối

Tết Nguyên đán 2018

Châu Việt Cường

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

U23 Việt Nam

'Đông cung' lại khiến fan hụt hẫng trước những
tin đồn phim sắp chiếu

Hậu duệ hot girl
Bella đã xuất
hiện: Quỵt 250

Comment :VTV 15/5: Đám cưới ở thiên đường

CLICK LÀ CƯỜI

12 Cung Hoàng Đạo

 Viết phản hồi

Ý kiến bạn đọc

Clip tán gái "có một không hai" của Xuân Bắc
khiến khán giả phát sốt

Xem thêm 

TIN THẾ GIỚI GIẢI TRÍ NỔI BẬT

Top 3 con giáp may
mắn, tiền tài sập sàn
sau Tết nguyên đán





Tử vi tuổi Sửu năm
2019: Nửa năm đầu

Anh Phương Khánh: Trả vương miện
nếu Phúc Nguyễn có bằng chứng bỏ
10.. (07/01)

gian nan nhưng tự lực
cánh sinh rồi cuối năm
viên mãn

MC Minh Hà gây sốc vì gương mặt biến
dạng, cằm nhọn hoắt suýt không..
(19/12)



Rớt hàm với những bức ảnh photoshop mắc lỗi
ngớ ngẩn
Quang Thắng giật mình, rơi miếng bánh ăn dở vì
giọng hát của Táo Y tế Vân Dung

4 con giáp được THẦN
TÀI chiếu mệnh, TIỀN

TIN THẾ GIỚI GIẢI TRÍ MỚI NHẤT

BẠC dồi dào tha hồ tiêu
Tết trong tháng 1/2019
Những con giáp sức
khoẻ suy giảm vì nhậu
nhẹt liên miên cuối năm
3 con giáp TỐT SỐ hơn
người, LỘC LÁ bủa vây
vào cuối tháng 12/2018

Hà Thu khoe bộ ảnh đón xuân cá tính và Primmy Trương bất ngờ xoá hết ảnh, bỏ
ấn tượng (09:56)
theo dõi Phan Thành: Chia tay! (09:50)

3 cung hoàng đạo kiểu
gì cũng lấy được chồng
giàu nứt NỨT ĐỐ ĐỔ
VÁCH trong năm 2019

Tin mới

DU LỊCH

NHỊP SỐNG TRẺ

10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới
năm 2019

LÀM ĐẸP

Lên bảng dự trù chi tiêu Tết sơ sơ
"bay mất" 17 triệu đồng

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

NTK Việt duy nhất tham dự New
York Fashion Week 2019 là ai?

Top con giáp nữ chung tình, dễ làm
cho đàn ông mê như điếu đổ

Sửng sốt với hình ảnh mới của hàng

Thanh niên Malaysia lạc giữa

Lộ diện người đẹp chuyển giới kế

2019 là năm tỏa sáng rực rỡ của 3 con

loạt bốt điện Hà Nội

Singapore suốt 10 ngày vì lý..

nhiệm Hương Giang

giáp này

Tha hồ check in sang chảnh ở thành

Không chỉ giàu có và quyền lực, đại

Phim hài Tết bị chê dung tục khi để

4 tư thế ngủ “không giống ai” chứng

phố năng động và náo..

thiếu gia Vương Tư Thông..

nữ diễn viên tuột áo lộ..

minh trẻ siêu thông minh

TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN
Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị

Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng

Xác minh video chủ tịch thị trấn

trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng

đá Việt Nam

vào nhà nghỉ với một phụ nữ

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị
trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng
xóm; Bé gái nằm trong túi xách
đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai

Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng
đá Việt Nam; Bàng hoàng phát
hiện thi thể không nguyên vẹn
trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị

Xác minh video chủ tịch thị trấn
vào nhà nghỉ với một phụ nữ;
Hà Nội: Xe ôtô giường nằm bốc
cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì;

Sau ca hiến giác mạc của Hải

Hành động đẹp của 2 người Việt

Ấm lòng chuyến xe miễn phí ở

An, tăng mạnh số người đăng

‘"chạm đến trái tim"’ người Đài

1000 sinh viên về quê ăn tết

Sau trường hợp hiến giác mạc
của bé Hải An gây xúc động
mạnh với dư luận, rất nhiều
người đã đến Trung tâm điều

Hình ảnh 2 thanh niên được
cho là người Việt Nam ngồi
chung một ghế trên chuyến tàu
Tết đông đúc để nhường ghế

Sáng 8/2, tại trường Đại học
GTVT (Hà Nội) những sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn đã bắt
đầu hành trình về quê sum họp

Nóng trong tuần: Hai cựu tướng

Nóng trong tuần: Chạy quá tốc

Nóng trong tuần: PGS Bùi Hiền

công an bảo kê đánh bạc lãnh

độ, xe bồn chở xăng dìm chết 6

công bố phần mềm cải tiến tiếw

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh sẽ
kháng cáo; Bị sờ gáy vì giết khỉ,
ăn óc sống rồi livestream… là
những tin đáng chú ý nhất trong

Thiên tai hoành hành dữ dội;
Chạy quá tốc độ, xe bồn chở
xăng dìm chết 6 người trong
biển lửa; VinFast ra mắt bộ 3 ô

Xét xử Phan Văn Vĩnh và
cáo khác; PGS Bùi Hiền
bố phần mềm cải tiến
Việt;... là những thông tin
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