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Bao Ca Ca  là series phim ngắn kể về một anh chàng lượm ve chai
luôn mang bên mình chiếc bao thần kỳ - bên trong chứa đựng rất
nhiều bảo bối, là những vật rất đơn giản bị người ta vứt đi.
Vốn là người giản đơn nhưng cuộc sống luôn đưa Bao Ca Ca  vào những
tình huống phức tạp, đó cũng là cơ hội để lòng trắc ẩn và tấm lòng ưa
hành hiệp trượng nghĩa của anh được thể hiện ra - góp phần truyền cảm
hứng sống đẹp cho mọi người xung quanh.



TÍNH CHẤT

BAO

THỜI LƯỢNG: 7 đến 10 phút

THỂ LOẠI: Phim ngắn

BỐI CẢNH: Khắp các ngõ ngách Sài Gòn. 

KÊNH: Youtube, Facebook,...
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Cuộc sống thường ngày với bao bề bộn khiến dòng chảy cảm xúc
trong lòng mỗi người bỗng chốc có nhiều thay đổi. Trong đó, sự
phân biệt giàu nghèo trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Và nhân vật
Bao Ca Ca  xuất hiện như một tiếng nói nhỏ nhưng thánh thót đại
diện cho những phận đời bên lề cuộc sống. 
Những tưởng nghèo nàn sẽ gắn liền với đau khổ, nhưng Bao Ca Ca
luôn thấy tự tin về bản thân và hạnh phúc với những gì mình có. Ẩn
sau vẻ ngoài khù khờ là một tâm hồn sống hướng thiện, thích giúp
đỡ mọi người cùng tinh thần lan tỏa năng lượng tích cực trên mọi
cung đường anh đi qua. Có thể nói, chậm mà nhanh, bâng quơ mà
sâu sắc - là những giá trị mà anh sẽ để lại trong lòng mỗi người.



BAO CA CA 

TRAI THẲNG
TUỔI: 22 - 30
LƯỢM VE CHAI
QUẦN ĐŨI, ÁO CỌC, NÓN
NỨA RỘNG VÀNH.
TAY ÔM TÚI BẢO BỐI
CÙNG CÂY GẬY SIÊU
PHÀM.
LEM LUỐT NHƯNG ĐẸP
TRAI.

 
 

 ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG



HẠT NHÂN NHÂN VẬT

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở căn chòi nhỏ
bên rìa thành phố.
Tốt bụng, khờ khạo, tính thích đùa và rất hài
hước.
Thích âm nhạc, chỉ cần nghe nhạc là có thể
nhún nhảy.
Cuồng con nít. Cực kỳ thích ngủ và có thể
ngủ mọi lúc mọi nơi.

(+) Chạy rất nhanh, tay chân linh hoạt.
(-) Sợ mùi thuốc lá, khứu giác nhạy bén.
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Do ghen tức việc cửa tiệm bún bò luôn đông khách hơn mình, ông chủ tiệm hủ
tiếu mới tìm cách dìm hàng bà chủ tiệm bún bò. Đỉnh điểm là bà chủ tiệm bún bò
phát hiện ra nên cho người tới đập quán của ổng. Vì bế tắc và sợ mất kế sinh nhai
nên ông này mới âm mưu sát hại bà chủ tiệm bún bò. Ông cầm dao giấu trong bãi
rác chờ thời cơ rồi vào sát hại bà chủ.
 
Không ngờ Bao Ca Ca đi nhặt ve chai gần đó thì nhặt được con dao rồi bỏ luôn vô
túi. Đến lúc ông chủ tiệm hủ tiếu tới lấy thì lại không tìm được dao nên không
thực hiện được kế hoạch. Thấy Bao Ca Ca đang nhặt rác gần đó nên ông này quả
quyết là anh lấy rồi đòi anh trả dao. 
 
Sau một hồi mò mẫm trong túi thì anh móc ra một cây thước gãy - bảo là “Thước
quay ngược thời gian” rồi lấy thước đánh ông chủ tiệm hủ tiếu thật mạnh. Ngay
tức khắc, ông này được quay về khoản thời gian ông mới lập nghiệp, giúp ông trở
thành một vị khách trong tiệm hủ tiếu của chính ông. Và phải ăn tô hủ tiếu cực
dở mà ông đã bán cho khách với giá cắt cổ 50k/tô, khiến ông này hối hận và nhận
ra được bài học của riêng mình. Với sự linh hoạt của mình, Bao Ca Ca đã cứu
được cô chủ quán bún bò khỏi tên sát nhân.

NỘI DUNG DEMO 01
xox
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Một cuộc đời giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc và
nghèo nàn cũng chưa chắc đã bất hạnh hay đáng ghét.
Mà cuộc đời - cơ bản là được sống đúng với căn tính
tâm hồn mình và biết biến nó thành một cuộc đời ý
nghĩa. Dựa vào những tình huống hóm hỉnh và những
lần phá án đầy bất ngờ, hy vọng series Bao Ca Ca  sẽ
mang về cho người xem nhiều niềm vui và nhiều bài
học giá trị trong cuộc sống.


