
Xem Miễn Phí Phim 21 Tỉ Đồng “Sống Cùng Lịch Sử” 
 
Tuoi Tre Online - Bộ phim được đầu tư 21 tỉ đồng “Sống cùng lịch sử” sẽ được công chiếu miễn phí tại hai rạp 
ở Hà Nội là Trung tâm chiếu phim quốc gia và rạp CGV Vincom Center. 
 

Cảnh trong “bộ phim triệu đô” Sống cùng lịch sử - Ảnh: ĐPCC 

 
Theo đại diện phòng vé Trung tâm chiếu phim quốc gia cho biết, bộ 
phim “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân sẽ được 
chiếu tại đây từ ngày 8 đến 14-10. Khán giả có thể nhận vé xem phim 
miễn phí tại tầng 1, Trung tâm chiếu phim Quốc gia từ 15g đến 
18g chiều hằng ngày. 
 
Đại diện phòng vé của rạp CGV Vincom Center cũng xác nhận phim 
“Sống cùng lịch sử” sẽ được công chiếu miễn phí từ 8 đến 12-10 vào 
lúc 17g30 hằng ngày. Vé xem phim miễn phí được phát tại quầy vé của 

rạp CGV Vincom Center. 
 
Sống cùng lịch sử được Hãng phim truyện Việt Nam cho ra mắt nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ,  Đây là bộ phim được làm hoàn toàn bằng kinh phí Nhà nước cấp với số tiền lên đến 21 tỉ đồng 
(xấp xỉ 1 triệu USD), là bộ phim vừa gây ồn ào trong báo chí và dư luận thời gian vừa qua. 
 
Theo đại diện phòng vé của Trung tâm chiếu phim quốc gia (Bộ VH-TT&DL quản lý), Sống cùng lịch sử đã 
“chết” ngay từ khi ra rạp từ ngày 29-8. Mặc dù phía rạp luôn ưu tiên hết mức, dành những khung giờ đẹp 
nhất trong ngày để chiếu phim này (10g, 19g30, 20g...), giá vé không cao (thường chỉ khoảng 40.000-50.000 
đồng/vé), nhưng rạp thường xuyên phải hủy chiếu vì không có khán giả đến xem. 

 

Phê bình của người đưa tin: 
 
Cuốn phim "hoành tráng" về Điện Biên Phủ và Đại tướng cầm quần bán vé không ma nào xem bây giờ chiếu miễn phí. 

Nếu vẫn chưa có khán giả nhà nước sẽ chi thêm 21 tỉ nữa để thuê người xem , nếu vẫn không thuê được người xem thì 

ra sắc lệnh ai không xem sẽ bị công an mời làm việc . 
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