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Giải trí

TIN NỔI BẬT

Cuộc sống bí ẩn của diễn viên Linh Nga ở Mỹ sau 12 năm rời
làng giải trí
Thích 0

Cụ bà 107 tuổi và bí quyết 5
“KHÔNG” để sống khỏe
mạnh: Ai áp dụng được ắt
sẽ sống lâu

Chia sẻ
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Ông già Noel và những điều
có thể chúng ta chưa biết

Linh Nga, diễn viên từng nổi tiếng một thời với nhan sắc đài các, xinh đẹp như thiên sứ.
Đặc biệt là các bộ phim nổi tiếng, đoạt giải cao mà cô từng tham gia.

Bóng đá Việt Nam buộc Hàn
Quốc dừng chiếu phim để
tường thuật Chung kết AFF
Cup

Chiêu xử cao tay khiến tình địch biến mất của vợ nhạc sĩ "Chuyện tình nàng trinh nữ tên
Thi"
Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn bị ung thư di căn vẫn đến phim trường

Cô dâu 62 tuổi phát ngôn
sốc: 'Xin lỗi vì em đã là mối
tình đầu của anh'

Diễn viên U42 đa đoan 3 lần làm mẹ đơn thân
Linh Nga được biết đến là một diễn viên xinh đẹp, ăn khách ở cuối thập niên 90 qua các bộ
phim như Khoảng cách, Đốm lửa biên thùy...Với gương mặt đẹp sang trọng và đôi mắt phảng
phất nỗi buồn, cô rất đắt show người mẫu và thường xuất hiện trên bìa các tạp chí.

Người già trong thời văn
minh dư dật

Sinh năm 1982 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và nghệ thuật với cha là
nhạc sĩ, ca sĩ, mẹ là ca sĩ dòng nhạc thính phòng, anh trai là biên đạo múa, ngay từ nhỏ, Linh
Nga đã phát huy tài năng ca hát và âm nhạc nổi bật. Năm 5 tuổi, cô lên sân khấu lần đầu tiên
trong một trích đoạn ảo thuật thôi miên của ảo thuật gia Thế Hiển đoàn ca múa nhạc Nam Định.

TIN HOT

Năm 1992, cô thi đỗ trường Cao đẳng Múa Việt Nam với số điểm thủ khoa và theo học tại

Những thực phẩm cung cấp
cực nhiều canxi cho cơ thể
hơn cả sữa

trường hơn 7 năm với một thành tích học tập cao. Linh Nga từng đại diện cho một trong ba học
sinh ưu tú nhất của nhà trường tham gia trong vở kịch múa Romeo và Juliet của đoàn nghệ
thuật múa Lyon, Pháp và từng đi lưu diễn kịch múa xuyên Việt trong thời gian này.

Mắc ung thư ở tuổi 31,
người phụ nữ thừa nhận
“Tôi có 2 sai lầm mà triệu
người cũng đang mắc phải”
5 thực phẩm “tẩy sạch” ruột,
loại bỏ dầu mỡ, giải độc: Ai
ăn đều đường ruột sẽ khỏe
mạnh
Buổi sáng thức dậy nhớ làm
ba điều này để gan khỏe
mạnh suốt đời

3 huyệt vị giúp phòng chữa
bệnh gan nhiễm mỡ: Cách
bấm đơn giản, hiệu quả lâu
dài
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Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn
thích nội dung này

Tạp Chí Trung Niên. Com
khoảng một giờ trước

Xế chiều tình có cay không...? Tình
vương môi má tình nồng mênh mông.

Năm 1998, Linh Nga nhận lời mời đóng phim truyền hình đầu tiên Khoảng cách của đạo diễn
Bạch Diệp và gây sự chú ý với khán giả nói chung bởi gương mặt đẹp rất lạ cùng phong cách
diễn chuyên nghiệp. Cũng từ sự kiện này, cô chuyển hướng, bỏ nghề múa đã dày công khổ
luyện để bước chân vào điện ảnh và ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim như: Khoảng cách, Đốm
lửa biên thùy, Xuôi ngược đường trần, Mạnh hơn công lý, Vùng cửa sóng, Đám cưới ở thiên
đường...
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rạng rỡ, người mà cô yêu và đính hôn là Thuyết "buôn vua" bị
bắt và kết án 20 tù giam vì liên quan đến vụ án Năm Cam. Từ đó, những cơn bão tố dư luận đã
đổ lên số phận Linh Nga. Linh Nga quyết định đi du học tại Mỹ. Sau đó, tên tuổi cô vắng bóng
trên các phương tiện truyền thông.
Thời gian đầu qua Mỹ sinh sống, diễn viên Linh Nga gặp nhiều khó khăn vì khả năng tiếng Anh
hạn chế, cô từng làm ở những quán cafe chỉ đủ trang trải chi hí sinh hoạt hàng ngày.

Tại Mỹ, Linh Nga gặp được một Việt Kiều rồi kết hôn. Ban đầu cô ở nhà chăm sóc chồng con
nhưng sau đó quyết định đi làm và học nâng cao. Chính vì vậy, Linh Nga cho rằng dường như
cô không còn là người vợ hoàn hảo trong mắt chồng. Chính vì vậy Linh Nga đã quyết định "ra
đi" để được sống với đam mê của mình. Cô cũng được quyền nuôi hai con gái là Anna Linh và
Mary Linh với sự trợ cấp của chồng.

Qua Mỹ khi bắt đầu ổn định về khả năng ngoại ngữ, Linh Nga đi làm cho Đài Truyền hình
Vietface TV của Trung tâm Thúy Nga. Nhưng không dừng ở đó, sau ly hôn Linh Nga đã theo
đuổi đam mê thực sự của mình là phim ảnh. Cô thi tiếp vào cao học của Trường ĐH Chapman
(Hoa Kỳ) về ngành Sản xuất phim. Linh Nga từng chia sẻ học xong ở trường, cô chạy về Đài để
đọc tin, nhiều khi vừa chạy trên đường vừa trang điểm cho kịp. Xong việc ở Đài thì lo cho con,
rồi cô lại quay về trường để học các tiết học buổi tối.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, Năm 2014, Linh Nga đã có một công ty sản xuất phim
của riêng mình. Gần đây, Linh Nga khoe cô đã hoàn thành bộ phim ngắn ở thể loại hành động
hài What's the good of being good?. Cô đảm nhận cả vai trò đạo diễn và sản xuất ở dự án náy.
Tác phẩm dự kiến sẽ phát hành vào tháng 11 tới với sự tham gia của người mẫu Đức Tiến, ca
sĩ opera Teresa Mai, nghệ sĩ hài Lapson Bé Tí, Gabriel Kimson, Davis Noir, nữ diễn viên Mỹ gốc
Việt Vivian Nguyen  người từng xuất hiện trong MV ca nhạc của Taylor Swift và một số phim
Hollywood.
>> Loạt ảnh 'thời thanh xuân huy hoàng' của 'đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương
Tổng hợp
Thích 0
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TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Chiêu xử cao tay
khiến tình địch biến
mất của vợ nhạc sĩ
"Chuyện tình nàng…

Nghệ sĩ Mai Ngọc
Căn bị ung thư di căn
vẫn đến phim trường

Diễn viên U42 đa
đoan 3 lần làm mẹ
đơn thân

Hậu ly hôn: Người
nhan sắc thăng hạng,
người lại mải miết
thẩm mỹ đến khôn…
ể

Cát Phượng "đốp" lại
bằng chứng mà NSX
Dung Bình Dương
tung ra để bênh vự…
ẳ

Người phụ nữ bị ghét
nhất trong Hoàn
Châu Cách Cách giờ
ra sao?

GIA ĐÌNH

TÂM SỰ

4 bước đơn giản ‘tống khứ’ hết bụi
bẩn, ký sinh trùng khỏi máy giặt mà
không cần gọi thợ
Thời đại của công nghệ, máy giặt dường như là
thiết bị được sử dụng hàng ngày trong mỗi gia
đình. Với tần suất sử dụng như vậy, việc làm
sạch bụi bẩn ở quần áo sẽ khiến bên trong máy
giặt lưu lại rất nhiều chất bẩn, dầu mỡ v.v…, là
môi trường rất tốt để các loại ký sinh trùng phát
triển. Ngoài ra, đó cũng là lý do khiến tuổi thọ của
máy giảm nhanh. Do vậy, việc làm sạch máy giặt
định kỳ luôn là vấn đề quan tâm của nhiều chị,
em.

Rốt cuộc, phụ nữ kết hôn để làm gì?
Có vui hơn không? Có hạnh phúc hơn
không?
Ngày càng có nhiều đàn ông không lấy được vợ.
Bởi vì ngày càng nhiều phụ nữ không muốn kết
hôn. Nếu bạn cũng đang tự hỏi 1 câu hỏi chung
của tất cả những người lười kết hôn: rốt cuộc kết
hôn để làm gì?
Hãy cứ sống cuộc sống
của mình: Nước mắt ai
người ấy lau, chẳng ai có
thể khóc thay mình được

5 mẫu nhà cấp 4 sang
chảnh vùng nông thôn, chi
phí từ 300 – 500 triệu,
không sợ lỗi mốt

Không bao dung được cha
mẹ, sao có thể bao dung
được thiên hạ?

Trồng hoa mà có những
“công thức vàng” này sẽ tốt
hơn cả việc bón phân

“Lúc cha mẹ cho con thứ
gì, con đều nở nụ cười, lúc
con cái cho cha mẹ thứ gì
thì cha mẹ khóc”

Nỗi đau khi phụ nữ bị thất
tình ở tuổi trung niên

5 “con đường lui” nhất định
phải chuẩn bị khi đến tuổi
xế chiều

Những phiên bản đời thực
của 'Sống chung với mẹ
chồng'

Về chúng tôi

Sống khỏe

Thời trang

Tâm sự

Ăn ngon

Du lịch

Tin tức

Tình yêu tuổi xế chiều Bệnh mùa đông

Áo dài quý bà

Viện dưỡng lão

Món ngon hằng ngày

Du lịch tâm linh

Tin trong nước

Mẹo vặt hay

Mặc đẹp mùa đông

Suy ngẫm tuổi trung
niên

Món ăn chữa bệnh

Điểm du lịch hấp dẫn

Tin thời sự

Bí quyết sống thọ
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