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F E AT U R E

โครงก รเทดิพร เกยีรติ สมเดจ็พร เจ พนี งเธอเจ ฟ กลย ณวิฒน กรมหลวงนร ธวิ สร ชนครนิทร

"แสงรงุ มจิ งห ย แสงฉ ยนรินดร"
เนอื งในโอกา เฉลิมฉลองครบรอบ องปีของการ ถาปนา ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนาในปี พ. .2557 คณะกรรมการ งเ ริม
กจิการ ถาบนั ร มกบัคณาจารยและบคุลากรของ ถาบนัฯ ไดจดัโครงการ "แ งรงุ มจิาง าย แ งฉายนรินัดร" เพอื เทดิพระเกยีรติ มเดจ็
พระเจาพนี างเธอ เจาฟากลัยาณิ ฒ
ั นา กรม ล งนราธิ า ราชนครนิทร ทไี ดทรงพระราชทานพระเมตตาแก ลิปนิชา ไทยทกุ มเู ลา โดย
เฉพาะอยางยงิ แก งการดนตรคีลา กิ โดยจดัใ มกีารแ ดงคอนเ ริตการกุ ลและจดัรายการโทรทั นออกอากา ทาง ถานี ทิยโุทรทั น
กองทพับก (ชอง 5) ใน นัที 25 พฤ ภาคม 2557 และจดัแ ดง ณ ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา นัที 18 พฤ ภาคม 2557 อง งัคตี ฒ
ั นา

แขกผมู เีกยีรตริ มชมการแ ดงคอนเ ริต งดรุยิางคเยา ชน
ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา (PYO)

อำาน ยเพลงโดย าทยกรรบัเชญ
ิ อาจารย ดำาริ บรรณ ทิยกจิ
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โครงก รเทดิพร เกยีรติ สมเดจ็พร เจ พนี งเธอเจ ฟ กลย ณวิฒน กรมหลวงนร ธวิ สร ชนครนิทร
"แสงรงุ มจิ งห ย แสงฉ ยนรินดร"

ฯพณฯ คริ ทนี ชราเนอร เบอรเกเนอร (H.E. Christine Schraner Burgener)
เอกอคัรราชทตู ติเซอรแลนด บรรเลงเดยี ไ โอลนิ ในบทเพลง La Vie en Rose

บทเพลงคดิถงึ ขบัรองโดย คณ
ุ ญงิปทัมา ลี ั ดติ ระกลู

งขบัรองเยา ชนบางยขี นั (BYC)

อาจารยจามร ภุผล เดยี เปยีโน ในบทเพลง Piano Concerto No.5 in C ทอนที 3 ประพนัธโดย L.V. Beethoven

คณ
ุ โต กัดิ ทิธิ เ ช ภุาพร เดยี เปยีโน ในบทเพลง La Mer
ประพนัธโดย Charles Trenet

บนัทกึเทปโทรทั น โดย ถานี ทิยโุทรทั นกองทพับก (ชอง 5)

บทเพลง มานไทรยอย ขบัรองโดย คณ
ุ ลยัลกั ณ ภาณมุา
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ก รปร ชมุวชิ ก รน น ช ตทิ งด นดนตรคีล สสกิ ‘ดนตรคีล สสกิในบรบิทของภมูภิ คอ เซยีน’ ปี 2557
International Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 2014
นทิรรศก ร
ประกอบไปด ยนทิรร การเทดิพระเกยีรติ และ
นิทรร การ ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา ซงึ ครอบคลุมถึง
ั ขอเรอื งการออกแบบ อาคารอำาน ยการ ถาบนัดนตรี
กลัยาณิ ฒ
ั นา การออกแบบอาคารคตีราชนครนิทร การ
ออกแบบ ญ
ั ลกั ณและตั อกั ร ร มไปถงึ อื งิ พมิพตางๆ
ของ ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา

การประชมุ ชิาการนานาชาตฯิ ในระ าง นัที 10-12 กนัยายน 2557 ณ
ั นา ถาบนัฯ ใ ไป กู ารเปน็
ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา มี ตัถปุระ งคเพอื เปน็การพฒ
เ ทีกลางและแ ลงแลกเปลียนเรียนรูระ าง ถาบันทีจัดการเรียนการ อนทางดาน
ดนตรี ทงั ในระดบัประเท และนานาชาติ ร มทงั เปดิโอกา ใ บคุลากรทางดานดนตรี
ทังในประเท ไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ไดร มแลกเปลียนเรียนรูถึงการ
จดัการ กึ าทางดานดนตรทีมี คี ามเ มาะ มกบัค ามตองการของภมูภิาคอาเซยีน ซงึ
มี ปร ะ เท ที เข า ร มทั งใน ภู มิภ า ค อา เซีย น และนานาชาติก า 15 ประเท และ
ม า ทิยาลยัทเี ขาร ม ทงั ภายในประเท ไทย ภมูภิาคอาเซยีน และนานาชาติ ร มก า
27 น ยงาน โดย ถาบนัฯ ไดรบัเกยีรตจิาก ทิยากรผทู รงคณ
ุ ฒ
ุ ิ ไดแก Professor
Jacques Moreau (Director, Cefedem RhÔne-Alpes - Lyon, France), Professor
Peter Dejans (Director, Orpheus Institute – Ghent, Belgium), Mr. Bruce
Gaston (Silpathorn Artist - Thailand), Professor Bernard Lanskey (Director,
Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore –
Singapore), Professor Dieter Mack (Advisory Board of Goethe Institut
(Music – Southeast Asia) and Musikhochschule Lübeck, Germany), Maestro
Damian Iorio (Music Director, National Youth String Orchestra of Great
Britain – UK) และ Professor Dr. Sriprasit Boonvisut M.D. (Council Member,
PGVIM’s Council)

ก รลงน มในขอตกลง MOU ร หว งสถ บนดนตรี
กลย ณวิฒน แล CEFEDEM Rhône-Alpes
ถาบันฯ ไดรับเกียรติจากเอกอัครราชทูตฝรังเ H.E. Thierry
Viteau ร มเปน็ กัขพียาน ในพธิลีงนาม นัที 10 กนัยายน 2557 ณ อาคาร
คตีราชนครนิทร ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา

โครงก รวงดรุยิ งคเย วชนอ เซยีน
(ASEAN Youth Ensemble - AYE)

มี ตัถปุระ งคในการพฒ
ั นา ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นาใ เปน็ นูยกลาง
การแลกเปลยี นเรยีนรใู นระดบันานาชาติ โดยเปน็การเชญ
ิ ตั แทนเยา ชนดนตรจีาก
10 ประเท ในภูมิภาคอาเซียนมาร มฝกซอมและแ ดงในงานประชุม ิชาการ
นานาชาติทางดานดนตรีคลา ิก “ดนตรีคลา ิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน”
เพอื แ ดงคอนเ ิรตในรูปแบบของ งดุริยางคเครอื ง าย ในบทประพันธเพลงของ
ภมูภิาคอาเซยีน โดยมี อาจารย านชิ โปตะ นชิ ลิปนิ ลิปาธร และเดเมยีน ไอโอรโิอ
เปน็ผอู าำน ยเพลงใ กบั ง AYE
อกีทงั ใน โครงการ งเยา ชนดนตรอีาเซยีน ยงัไดเชญ
ิ ผเู ชยี ชาญทางดาน
ดนตรีแตละชาติ พรอมด ยนักดนตรีในภูมิภาคอาเซียนในการนำาเ นอผลงานทาง
ชิาการดนตรอีาเซยีน ภายใตค ามร มมอืและการ นบั นนุของกระทร ง ฒ
ั นธรรม
ำานกังานคณะกรรมการการอดุม กึ า และ ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา

ก รแสดงของวงกอไผ
การแ ดงเปดิการประชมุ ชิาการฯ ภายใตแน คดิของดนตรกีบับรบิท งัคมไทย ด ยการแ ดงบทเพลง
โ มโรงเยน็ ตบันก โ มรกัโ มโรง อา นู เดยี ระนาดเอก และ โยคถี ายไฟ ร มกบัการบรรยายของ
อาจารย อานนัท นาคคง ทแี ดงใ เ น็ถงึค ามประณตีงดงามของดนตรไีทย ทเี ปน็รากฐานทาง ฒ
ั นธรรม
ของชาติ นัที 10 กนัยายน 2557 ณ อง งัคตี ฒ
ั นา ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา

ก รแสดงวงขบรองปร ส นเสยีง
ของสม คมสร งคณ
ุ ค ในปร เทศไทย
(Soka Gakkai International – SGI)
ใน นัที 11 กนัยายน 2557 ณ โถง นา
องประชุม ังคีต ัฒนา ในบทเพลง
พระราชนพินธ เพลงอาเซยีน และอนื ๆ
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COMPEt It ION

ก รแขงขนน น ช ตขิองวงดนตรเีครอื งส ยต วนตก
ชงิถวยพร ร ชท นสมเดจ็พร เทพรตนร ชสดุ
สย มบรมร ชกมุ รี
Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2014 (Strings)

ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา จัดการแขงขันนานาชาติของ งดนตรีเครือง ายตะ ันตก ชิงถ ยพระราชทาน มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ฯ
ยามบรมราชกมุารี Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2014 (Strings) เพอื เปน็การ งเ รมิ นบั นนุผมู คี าม
ามารถทางดนตรใีนการแ ดงดนตรคีลา กิ ในรปูแบบการบรรเลงเปน็ งด ยเครอื งดนตรี (Chamber Music) าำ รบัผเู ขาแขงขนัมอีายรุะ าง 12 25 ป โดยตดั นิรอบคดัเลอืก ใน นัที 1 มถินุายน 2557 และไดรบัเกยีรตจิากคณะกรรมการทไี ดรบัการยอมรบัในระดบัชาติ ไดแก อ.ประทกั ใฝ ภุการ
อ.จามร ภุผล .ดร.ณรงคฤทธิ ธรรมบตุร อ. Paris Parachoudis และ อ. Andrew Healey

การแขงขันในรอบชิงชนะเลิ จัดขึนในระ าง ันที 1 - 2 ิง าคม 2557 และการแ ดง ำา รับ งผูชนะเลิ ใน ันที 3 ิง าคม 2557
ถาบนัฯ ไดรบัเกยีรตจิากคณะกรรมการประกอบด ย Prof. Avedis Kouyoudjian (Austria), Mr. Akihiro Miura (Japan), Mr. Gael Rassaert
(France), Mr. Nester Manuel Pou Rivera (Spain) และ Mr. Richard Bamping (England) ซงึ ผลการแขงขนัเปน็ดงันี
ประเภท A: String Ensemble (สมาชกิของวง จานวน
ำ 10-15 คน)

ประเภท B: Piano Trio (สมาชกิของวง จานวน
ำ 3 คน)

รางวลัที 1 (ราง ลัชนะเลิ ) ถ ยราง ลัพระราชทาน มเดจ็พระเทพ
รตันราช ดุา ฯ ยามบรมราชกมุารี ไดแก ง Alisore จากประเท ไทย
รางวลัที 2 ไดแก ง Arioso Sinfonia จากประเท มาเลเซยี
รางวลัที 3 ไดแก ง Si Si String Chamber Orchestra
จากประเท ไทย
ประกา นี ย บั ต รเกี ย รติ ย ำา รั บ ผู เข า ร อ บ ชิ ง ช น ะ เ ลิ ไดแก
ง Dr.Sax Chamber Orchestra จากประเท ไทย

รางวลัที 1 มี งดนตรทีไี ดรบัราง ลัที 1 ร มกนั 2 ง
ไดแก ง Englengy Piano Trio จากประเท ฮองกง และ
ง Nuovo Musiche Ensemble จากประเท ไทย
รางวลัที 2 - ไมมี รางวลัที 3 ไดแก ง Sonore Piano Trio จากประเท ไทย
ประกา นี ย บั ต รเกี ย รติ ย ำา รั บ ผูเขา ร อ บ ชิ ง ช น ะ เ ลิ ไดแก
ง Melodio Piano Trio จากประเท ไทย
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นกัศกึษาแสดงดนตรใีนงาน ซไีรด
นัก ึก า ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนาร มแ ดงขับร ง
ประ านเ ยีงบทเพลงแ ง าเซยีน าทิ Rasa Sayang,
Si Philemon ฯลฯ และบทเพลงทปี ระทบัใจผฟู งั ยาง
Londonderry Air ในพธิเีปดิตั รรณกรรมร ม มยัแ ง
าเซยีน (S.E.A. Write) 7 เลม ดุทาย ณ คณะ ลิป า ตร
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร ทาพระจันทร เมื ันที 30
กรกฎาคม 2557

การแสดงคอนเสริตของวง PYO ครงั ที 8
การแ ดงค นเ ิรต ุดทายในฤดูกาลค นเ ิรตครังแรก
(PYO Inaugural Season Finale) ข ง งดรุยิางคเยา ชน
ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา ภายใตการ าน
ำ ยเพลงข ง
มาเ โตร เดเมยีน ไ โ รโิ ผู าำน ยการดนตรแี ง ง
ดรุยิางคเยา ชนแ ง ราช าณาจกัร (NYSO) ซงึ เคยได
รางค ามประทับใจใ แกผูฟังเมื ครังค นเ ิรตเปิด
ฤดูกาลภายใตบทประพันธทียิงใ ญ ะท นถึงงานทั น
ิลป ยาง Picture at an Exhibition ข งคีตก ีชา
รั เซยี Modest Mussorgsky และ Maurice Ravel กี
ทงั บทประพนัธทโี ดง าำ รบัเครื ง าย ยาง Serenade
for Strings โดย Sir Edward Elgar ทตี ราตรงึและ ราง
ค ามประทบัใจใ กบัผชู ม เมื นัที 31 งิ าคม 2557
ณ ง งัคตี ฒ
ั นา ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา

2014 ASIA t raditional Music Committee
ในระ าง ันที่ 13-20 กันยายน 2557 ดร. โณทัย
นิติพน ร ง ธิการบดี ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา และ
ในฐานะผูประพันธเพลงข งประเท ไทย ไดรับเชิญจาก
กระทร ง ั ฒ นธรรม การกี าและการท งเที่ ย
าธารณรฐัเกา ลี เพื เขาร มประชมุปฏบิตักิารและการ
จัดแ ดง งดนตรีพื้นเมื งเ เซีย ในงาน 2014 ASIA
Traditional Music Committee ประจำาป 2557 ณ
าธารณรัฐเกา ลี

โครงการวงดนตรรีวมสมยัเยาวชน
ASEAN Contemporary Music Ensemble
ระ าง ันที 2 ถึง 9 ิง าคม 2557 นาง า ธู ิริ
คาร พง (Double Bass) นั ก ึ ก า ถาบั น ดนตรี
กั ล ยาณิ ั ฒ นา นายเ กข ิ ล ป รี ุ ข ั น ต (Violin)
นายฐปนทั เกยีรตไิพบลูยกจิ (Viola) และนาง า ภุาณี
นชยั านชิ (Cello) เยา ชนดนตรจีาก งดรุยิางคเยา ชน
ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา ไดรบัคดัเลื กใ เปน็ตั แทน
ประเท ไทย พร มกบัตั แทนประเท งิคโปร มาเลเซยี

ินโดนเีซยี และฟลิปิปนิ เพื ร มแ ดงกบั งดนตรรี ม
มยัเยา ชน าเซยีน (ASEAN Contemporary Music
Ensemble รื ACME) ในการแ ดงม กรรมดนตรี
ร ม มยันานาชาติ “International Summer Course
for New Music Darmstadt” ณ ประเท เย รมนี โดย
ไดร มแ ดงกับ ง Studio MusikFabrik ณ เมื ง
ดารม ตดั และ เมื งโคโลญ ภายใตการ าน
ำ ยเพลงข ง
Peter Veale

การแสดงคอนเสริต Moods of the Winds ของโครงการบรกิารวชิาการดานดนตรคีลาสสกิเพอื สงัคม
“Musique de la Vie et de la t erre”
ใน นัที 7 กนัยายน 2557 ณ ง งัคตี ฒ
ั นา ถาบนั
ดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา ง Sawasdee Woodwind Quintet
นำาเ น การแ ดง Moods of the Winds โดยการนำา
เ น บทเพลง ลาก ารมณผานเ ียงเครื งดนตรีกลุม
เครื งลมไมตาง ๆ โดยทใี นแตละบทเพลงนนั มจีดุมงุ มาย
ใ ผฟู งัไดล งฟงัและรบัประ บการณทบี ทเพลงไดนาเำ น
นนั ในด ย ารมณและค ามรู กึข งผฟู งัเ ง ในการแ ดง
ประก บไปด ยบทเพลงที ลาก ลาย าทิเชน บท
ประพนัธข ง มล. พ งร ย ภยั ง จากบทเพลงลม ล
รื ในฝนั บทประพนัธทเี ลาเรื งรา ข งรานกาแฟเมื ง

ปารี L’heure du berger โดย Jean Francaix เปน็ตน
ร มถงึการนาำเพลง กแ ดงครงั แรก (World Premiere)
าำ รบั Woodwind Quintet และ Piano ประพนัธโดย
. ริเ ร ฐ ปณ
ั ฑรุ มัพร จากบทประพนัธ Drone for 6
Musicians น กจากนยี งัไดมกีารเชญ
ิ มาชกิ ง PYO มา
เขาร มแ ดงในบทเพลง Divertissement ข ง Emile
Bernard ซงึ การแ ดงนเี ปน็ น นงึ ข งโครงการบรกิาร
ชิาการทางดานดนตรคีลา กิเพื งัคม “Musique de
la Vie et de la Terre”

ศกึษาดงูาน ทสี ถาบนั Serotonin Culture Institute ณ กรงุโซล สาธาณรฐัเกาหลใีต
เมื่ ันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2557 ทาง ถาบัน Serotonin
Culture าธารณรัฐเกา ลีใตไดเชิญ าจารย ถาบัน
ดนตรีกัลยาณิ ัฒนาไปร มฝก บรมเชิงปฏิบัติการดาน
ดนตรีเพื่ ังคม นำาโดย าจารย ุภพร ุ รรณภักดี
าจารยประจาำ าำนกั ชิาดรุยิางค า ตร และคณ
ุ พง เทพ
จิตด งเปรม ผูจัดการ งดุริยางคเยา ชน ถาบันดนตรี
กัลยาณิ ัฒนา ภายใตเนื้ าการจัดการดนตรีเพื่ ังคม
โดยคณะผู เยี่ ย มชมจาก ถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ ั ฒ นา
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ไดร ม ภิปรายถึงการจัดกิจกรรมดนตรี ลาก ลายรูป
แบบผานการแลกเปลี่ยนค ามรูเพื่ นำามาประยุกตใชใ
เ มาะ มกับบริบทข งแตละประเท ร มทั้งเขาร มชม
งานม กรรมดนตรี Serotonin และการแขงขันกล ง
ประจำาปในร บชิงชนะเลิ ระดับชาติ ซึงจัดขึนเป็นครัง
ที 2 โดยมี ตัถปุระ งคเพื เ รมิ ราง ขุภา ะทางจติทดี ี
ใ กบัเยา ชน

นกัศกึษาแสดงดนตรใีนงาน ซไีรด
นัก ึก า ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนาร มแ ดงขับร ง
ประ านเ ยีงบทเพลงแ ง าเซยีน าทิ Rasa Sayang,
Si Philemon ฯลฯ และบทเพลงทปี ระทบัใจผฟู งั ยาง
Londonderry Air ในพธิเีปดิตั รรณกรรมร ม มยัแ ง
าเซยีน (S.E.A. Write) 7 เลม ดุทาย ณ คณะ ลิป า ตร
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร ทาพระจันทร เมื ันที 30
กรกฎาคม 2557

การแสดงคอนเสริตของวง PYO ครงั ที 8
การแ ดงค นเ ิรต ุดทายในฤดูกาลค นเ ิรตครังแรก
(PYO Inaugural Season Finale) ข ง งดรุยิางคเยา ชน
ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา ภายใตการ าน
ำ ยเพลงข ง
มาเ โตร เดเมยีน ไ โ รโิ ผู าำน ยการดนตรแี ง ง
ดรุยิางคเยา ชนแ ง ราช าณาจกัร (NYSO) ซงึ เคยได
รางค ามประทับใจใ แกผูฟังเมื ครังค นเ ิรตเปิด
ฤดูกาลภายใตบทประพันธทียิงใ ญ ะท นถึงงานทั น
ิลป ยาง Picture at an Exhibition ข งคีตก ีชา
รั เซยี Modest Mussorgsky และ Maurice Ravel กี
ทงั บทประพนัธทโี ดง าำ รบัเครื ง าย ยาง Serenade
for Strings โดย Sir Edward Elgar ทตี ราตรงึและ ราง
ค ามประทบัใจใ กบัผชู ม เมื นัที 31 งิ าคม 2557
ณ ง งัคตี ฒ
ั นา ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา

2014 ASIA t raditional Music Committee
ในระ าง ันที่ 13-20 กันยายน 2557 ดร. โณทัย
นิติพน ร ง ธิการบดี ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา และ
ในฐานะผูประพันธเพลงข งประเท ไทย ไดรับเชิญจาก
กระทร ง ั ฒ นธรรม การกี าและการท งเที่ ย
าธารณรฐัเกา ลี เพื เขาร มประชมุปฏบิตักิารและการ
จัดแ ดง งดนตรีพื้นเมื งเ เซีย ในงาน 2014 ASIA
Traditional Music Committee ประจำาป 2557 ณ
าธารณรัฐเกา ลี

โครงการวงดนตรรีวมสมยัเยาวชน
ASEAN Contemporary Music Ensemble
ระ าง ันที 2 ถึง 9 ิง าคม 2557 นาง า ธู ิริ
คาร พง (Double Bass) นั ก ึ ก า ถาบั น ดนตรี
กั ล ยาณิ ั ฒ นา นายเ กข ิ ล ป รี ุ ข ั น ต (Violin)
นายฐปนทั เกยีรตไิพบลูยกจิ (Viola) และนาง า ภุาณี
นชยั านชิ (Cello) เยา ชนดนตรจีาก งดรุยิางคเยา ชน
ถาบนัดนตรกีลัยาณิ ฒ
ั นา ไดรบัคดัเลื กใ เปน็ตั แทน
ประเท ไทย พร มกบัตั แทนประเท งิคโปร มาเลเซยี

ินโดนเีซยี และฟลิปิปนิ เพื ร มแ ดงกบั งดนตรรี ม
มยัเยา ชน าเซยีน (ASEAN Contemporary Music
Ensemble รื ACME) ในการแ ดงม กรรมดนตรี
ร ม มยันานาชาติ “International Summer Course
for New Music Darmstadt” ณ ประเท เย รมนี โดย
ไดร มแ ดงกับ ง Studio MusikFabrik ณ เมื ง
ดารม ตดั และ เมื งโคโลญ ภายใตการ าน
ำ ยเพลงข ง
Peter Veale
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ไดร ม ภิปรายถึงการจัดกิจกรรมดนตรี ลาก ลายรูป
แบบผานการแลกเปลี่ยนค ามรูเพื่ นำามาประยุกตใชใ
เ มาะ มกับบริบทข งแตละประเท ร มทั้งเขาร มชม
งานม กรรมดนตรี Serotonin และการแขงขันกล ง
ประจำาปในร บชิงชนะเลิ ระดับชาติ ซึงจัดขึนเป็นครัง
ที 2 โดยมี ตัถปุระ งคเพื เ รมิ ราง ขุภา ะทางจติทดี ี
ใ กบัเยา ชน

2nd Season PRINCESS GALYANI VADHANA INSt It Ut E OF MUSIC YOUt H ORCHESt RA, PYO

PYO CALL FOR AUDIt ION 2014

Strings Masterclass by Maestro Christopher Poppen

หลงัจากเสรจ็สนิ ฤดกูาลคอนเสริตทหี นงึ ของวงดรุยิางคเยาวชน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันฯ ไดจัดใหมีการการสอบคัดเลือก
เยาวชนดนตรี ในระหวางวนัที 4, 5 และ 11 ตลุาคม 2557 เพอื เปน็สมาชกิ
ในฤดูกาลคอนเสิรตที 2 ซึงเยาวชนดนตรีจะพบกับความความทาทาย
ทังบทประพันธ พรอมกับความรูจากวาทยกรในระดับนานาชาติ อีกทัง
วทิยากรทจี ะมาฝกึฝนใหกบัเยาวชนอยางเขมขน

เมอื วนัที 23 ตลุาคม 2557 ณ หอง G201 อาคารคตีราชนครนิทร
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา นกัศกึษา และสมาชกิวงดรุยิางคเยาวชนสถาบนั
ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา ไ ด เข า ร ว ม ก า ร อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค รื อ ง ส า ย กั บ
Christopher Poppen ถื อ ไ ด ว า เ ป็ น โ อ ก า ส ดี ที เ ย า ว ช น ด น ต รี ซึ ง ไ ด รั บ
ประสบการณจากปรมาจารยทางดานไวโอลนิผนู ี เมอื วนัที 23 ตลุาคม 2557
ณ หอง 201 อาคารคตีราชนครนิทร สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

PYO 2nd Concert Season “Opening Concert” ครงั ที 1

รบัสมคัรนกัศกึษา ปกีารศกึษา 2558

การแสดงคอนเสิรตเปดฤดูกาลที่ 2 ของวงดุริยางคเยาวชน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยความรวมมือระหวางสถาบันดนตรีกัลยา
และสถาบันเกอเธ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ภายใตการอำานวยเพลงของ
Christoph Poppen จากสหพั น ธรั ฐ เยอรมนี โดยมี ผู เขารวมชม ณ
หองสั ง คี ต วั ฒ นาอยางเนื อ งแนน โดยทานผู สนใจสามารถติ ด ตามชม
ขาวสารของวง PYO ผานทาง Facebook และ Website ของ PYO ไดที่
www.pgvim.ac.th/pyo

หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณ
ั ฑติ สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา เปดิ
รบันกัศกึษาสาำหรบัปกีารศกึษา 2558 โดยรบัสมคัรนกัเรยีนทมี คีวามสามารถ
ทางดานดนตรใีนเครอื งมอื ไวโอลนิ วโิอลา เชลโล ดบัเบลิเบส ฮารพ กตีาร
คลาสสกิ เปยีโน ขบัรองคลาสสกิ ฟลตู โอโบ คลารเินต บาสซนู และเฟรนช
ฮอรน เขาทดสอบความสามารถทางดานดนตรใีนรปูแบบ Public Audition
ตอหนาสาธารณชน ในเดอืนพฤศจกิายน และ มกราคม โดยรบัสมคัรตงั แต
บดันเี ปน็ตนไป ตดิตามรายละเอยีดไดที www.pgvim.ac.th/admission

UPCOMING
EVENt S

Sunday 15th February 2015
‘The Ballet and the Tale’
Mahisorn Hall, SCB Park
Daniel Cohen, Conductor

Sunday 2nd August 2015
‘PYO Showcase: Winds’
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani
Vadhana Institute of Music

Sunday 21st December 2014
‘Musique de la Vie et de la Terre’
Rama VIII Park (สวนหลวงพระราม 8)
Vanich Potavanich, Conductor

June 4th June 2015
‘Rossogols en Cage’ the Opera
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani
Vadhana Institute of Music
Damrih Banawitayakit, Conductor

Sunday 30th August 2015
‘Finale’
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani
Vadhana Institute of Music

Saturday 31st January 2015
‘American in Paris’
Main Hall, Thailand Cultural Centre
Norman Huyhn, Conductor

Sunday 19th July 2015

‘PYO Showcase: Strings and Percussion’

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani
Vadhana Institute of Music
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