ົ້ ວມງານສາມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນ່ ມ Nirmita Composer
ບົດລາຍງານການເຂົາຮ່
Workshop ທ່ ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກາປູເຈຍ.

ໃນວັນທ 16 – 30 ກລະກົດທ່ ຜ່ານມາ ໄດົ້ມການຈັດ ການສາມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນ່ ມ Nirmita

ົ້ ່ ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກາປູ ເຈຍ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Nirmita
Composer Workshop ຂນທ
Composer Institute ແລະ Cambodian Living Art.
Nirmita Composer Workshop ດາເນນການທ່ ໂຮງແຮມ Memoire Siem Reap – Cambodia.

ົ້ ຄື ການສົ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກແຕ່ ງເພງໄວຫນ່ ມຈາກບັນດາປະເທດ
ົ້ ກ
ຈດປະສົງຂອງການຈັດສາມະນາໃນຄັງນ
ົ້ ານຂອງ
ອາຊຽນ ໃນການນາວັດຖດິບດົນຕ, ວັດທະນະທາຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເຄື່ອງດົນຕ ຫລື ທານອງພືນບົ້

ົ້ ເຂົາຮ
ົ້ ່ ວມກັບບັນດາເຕັກນິກ, ເຄື່ອງດົນຕ ແລະ ທານອງຂອງດົນຕຕາເວັນຕົກ ແລະ ດົນຕຄລາສສິກ
ປະເທດນັນໆ
ສະໄຫມໃຫມ່ .
ົ້ ບັນດາ ສາດສະດາຈານ ດົ້ານການແຕ່ງເພງ ແລະ ນັກດົນຕຈາກຫລາຍປະເທດ ເຂົາຮ
ົ້ ໄດົ້ມ
ົ້ ່ ວມ
ໃນງານຄັງນ
ໃຫົ້ຄາປກສາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສອນກ່ ຽວກັບການແຕ່ ງເຊັ່ນ: Prof. Chinary Ung ຈາກປະເທດ

ກາປູເຈຍ ແລະ ອາເມລິກາ, Prof. Koji NAKANO ຈາກປະເທດຍ່ ປ່ ນ, Prof. Jacob David SUDOL ຈາກ
ປະເທດອາເມລິກາ, Prof. Sean HEIM ຈາກປະເທດອາເມລິກາ, Prof. Corrina BONSHEK ຈາກປະເທດ

ົ້
ົ້ ່ ວມຮຽນການແຕ່ ງເພງຈາກບັນດານັກຮຽນທ່
ອົດສະຕາລ ແລະ ອກຫລາຍໆທ່ານ... ນອກຈາກນັນໄດົ້
ມການເຂົາຮ
ມາຈາກກາປູ ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ອາເມລິກາ.
ໃນຕະຫລອດໄລຍະສອງອາທິດ ຂອງການດາເນນການສາມະນາ ໄດົ້ມການແລກປ່ຽນການແຕ່ ງເພງ ແລະ
ນາສະເໜບົດເພງຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ

ັ ບັນດາສາດສະດາຈານ
ໃຫົ້ກບ

ແລະ

ນາຄາແນະນາຕ່ າງໆມາປັ ບປງ,

ົ້ ງໄດົ້ມການບັນຍາຍຈາກນັກດົນຕ ສາກົນເຊັ່ນ: Violin, Viola, Cello, Piano, Flute, Oboe,
ນອກຈາກນັນຍັ
ົ້ ອງຂອງກາປູ ເຈຍ ກ່ ຽວກັບການແຕ່ ງເພງໃຫົ້ເຄື່ອງດົນຕເຫລົ່ານັນ.
ົ້
English Horn ແລະ ນັກດົນຕພືນເມື

ົ້ ງໄດົ້ມການສະແດງສູ່ ສາທາລະນະ ບັນດາບົດເພງຂອງສາດສະດາຈານທ່ ເຂົາຮ
ົ້ ່ ວມສາມານາ
ນອກຈາກນັນຍັ
ົ້ ່ ງຂນເພື
ົ້ົ້ ່ ອງານນໂດຍສະເພາະ,
ົ້
ົ້
ົ້ ແຕ
ຄັງນ
ການສະແດງຈັດຂນຫລັ
ງຈາກການສາມະນາດາເນນການມາໄດົ້ເຄິ່ງທາງ ເຊິ່ງ
ກເປັ ນການຈົບການສາມະນາໃນເຄິ່ງທາອິດ (ການຮຽນ, ການແລກປ່ຽນ, ການປັ ບປງ,...)

ໃນອາທິດທ່ ສອງຂອງການສາມະນາ ເຫລົ່ານັກແຕ່ ງເພງຫນ່ ມທກຄົນຈະໄດົ້ດາເນນງານດົ້ວຍຕົນເອງ ກັບ
ົ້
ນັກດົນຕໃນຈານວນທ່ ສອດຄ່ອງກັບບົດປະພັນທ່ ຕົນເອງແຕ່ ງຂນົ້
ໂດຍໄດົ້ມການຈັດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກໃນແຕ່ ລະ

ົ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບນັກດົນຕ
ຄົນ. ນັກແຕ່ ງເພງຫນ່ ມຈະໄດົ້ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍຂອງເພງ ພົ້ອມທັງຮ່ວມໂອົ້ລມ
ົ້
່ ລະເຄື່ອງດົນຕຢ່າງລະອຽດ ໃນສິ່ງທ່ ຕົນຂຽນລົງ ແລະ ຄິດຫາແນວທາງທ່
ໃນບັນດາເຕັກນິກໃນການຫລິນຂອງແຕ

ຈະນາສະເຫນເພງຂອງຕົນໃຫົ້ອອກມາດທ່ ສດ. ໃນສອງວັນສດທົ້າຍຂອງອາທິດທ່ ສອງ ເຊິ່ງກແມ່ ນສອງວັນສດ

ທົ້າຍຂອງການດາເນນການສາມະນາ

ຈະໄດົ້ມການສະແດງບົດເພງຂອງນັກແຕ່ ງເພງຫນ່ ມ

ຕ່ ຫນ ົ້າບັນດາ

ສາດສະດາຈານ ແລະ ບັນດາ Mentor ທ່ ມາເພິ່ມຈາກປະເທດໄທ, ມຽນມາ, ກາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ
ອາເມລິກາ. ແລະ ໃນວັນສດທົ້າຍກແມ່ ນການອັດສຽງບັນດາບົດເພງຂອງນັກແຕ່ ງເພງຫນ່ ມທກຄົນ.
ົ້ ່ ວມການສາມະນາຄັງນ
ົ້ ົ້ ຈະໄດົ້ແລກປ່ຽນການແຕ່ ງເພງຂອງປະເທດຕົນໆກັບ
ນອກຈາກທກຄົນທ່ ໄດົ້ເຂົາຮ
ທກໆຄົນແລົ້ວ ທກຄົນຍັງໄດົ້ຮຽນຮູ ົ້ ແລະ ໄດົ້ຮ່ວມກັນໃນຫລາຍໆກິດຈະກາກ່ ຽວກັບວັດທະນະທາກາປູ ເຈຍອກ.
ິ ຕະພາບໃຫມ່ ໆຈາກຫມູ່ ເພື່ອຮ່ວມສາຍງານ ບ່ ວ່າຈະເປັ ນຫມູ່ ເພື່ອນນັກແຕ່ ງເພງຫນ່ ມ
ແລະ ທ່ ສາຄັນແມ່ ນ ໄດົ້ມດ

ນາກັນ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການພົ້ອມທ່ ຈະຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດາສາດສະດາຈານໃນອານາຄົດຂົ້າງຫນ ົ້າ. ການໄດົ້
ົ້ ່ ວມສາມະນາໃນຄັງນ
ົ້ ົ້ ບົດຮຽນທ່ ທກຄົນໄດົ້ຮບ
ົ້ ່ ອທຽບກັບທ່ ໄດົ້ຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ ຄືກບ
ັ ນັນເມື
ັ ນາບົດຮຽນ
ເຂົາຮ
ໄລຍະ 1 ປມາລວມໃນສອງອາທິດນ.ົ້

ທ່ານ ອານສອນ ປຣານກາຍ
Tel: +856 20 7887 3378
Email: nuii.exs@gmail.com

