
le ciné-club Yda 

Dimanche 28 avril 2019 à 14h15 à Espace Ararat 
11 rue Martin Bernard, 75013 Paris, M° Place Italie, Tolbiac - Bus : 57, 62, 67. 

 

Dans la lignée des héros 
Dòng máu anh hùng 

 
 

Un film de Charlie Nguyễn, 2007, 103’, vostf.  

Production : Chánh Phương, Cinema Pictures.  

Avec : Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn,  

Nguyễn Thắng, Nguyễn Chánh Tín, Stéphane Gauger. 

 

Au début des années 1920, le pouvoir colonial français doit faire face  

à la rébellion de patriotes vietnamiens. Pour la combattre, la Sûreté française  

recrute des agents vietnamiens qu’elle forme pour en faire des unités d’élite.  

L’arrestation de la fille du chef de la rébellion est l’occasion pour ces agents d’élite  

de monter un plan destiné à capturer celui qui incarne la résistance anti-française…   

 

Réalisé en 2007, Dans la lignée des héros de Charlie Nguyễn demeure,  

à ce jour, le meilleur film d’action et d’arts martiaux du cinéma vietnamien. 

 

Débat 
 

PAF: 7 € (étudiant : 5 €) - Contact : cineclub.yda@gmail.com  

Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508 

 

En partenariat avec le MCFV 

 

 
 

mailto:cineclub.yda@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508


 

Câu lạc bộ Yda (Yêu điện ảnh) 

chủ nhật 28.4.2019 lúc 14g15 tại Espace Ararat 
11 rue Martin Bernard, 75013 Paris, M° Place Italie, Tolbiac - Bus : 57, 62, 67. 

 

Dòng máu anh hùng 
 

 
 

Phim truyện của Charlie Nguyễn, 2007, 103’, phụ đề tiếng Pháp.  

Sản xuất : Chánh Phương, Cinema Pictures.  

Diễn viên : Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn,  

Nguyễn Thắng, Nguyễn Chánh Tín, Stephane Gauger. 

 

Vào đầu những năm 1920, chính quyền thực dân Pháp phải đối phó với  
những cuộc khởi nghĩa của người Việt yêu nước. Sở mật thám Pháp đào tạo  

những đội đặc nhiệm người Việt nhằm săn lùng, tiêu diệt phiến loạn.  
Nhân bắt được con gái của thủ lĩnh nghĩa quân, đội mật thám dựng kế hoạch nội gián  

để cho tù nhân trốn thoát và dẫn họ đến cứ địa của đầu não kháng chiến… 
 

Thực hiện năm 2007,  Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn được xem  
là phim võ thuật “hay nhất cho đến nay của điện ảnh Việt Nam”, 

là phim hành động đầu tiên “đạt tiêu chuẩn của Hollywood”. 

 

Thảo luận 
 

Tham gia chi phí : 7 € (sinh viên : 5 €) - Liên hệ : cineclub.yda@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508 
Với sự hợp tác của hội MCFV 
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