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การแสดงคอนเสริตเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจาพนี างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒ
ั นา
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร

รศ.นราพร จนัทรโอชา ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกจิกรรม
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา กราบทลูรายงานวตัถปุระสงคการจดังาน

อำานวยเพลงโดยวาทยกรรบัเชญ
ิ Maestro Norman Huynh
จากวงซมิโฟนพีอรทแลนด ประเทศสหรฐัอเมรกิา

วงดรุยิางคเยาวชนสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

คณ
ุ โต ศกัดสิ ทิธิ เวชสภุาพร เดยี วเปยีโนในบทเพลง Porgy and Bess, A Symphonic Picture ประพนัธโดย George Gershwin

การแสดงสอื ผสม Visual Design ในบทเพลง An American in Paris
โดย Dr. Jean-David Caillouët ศลิปนิชาวฝรงั เศส

บรรยากาศผชู มกอนเขาชมการแสดงคอนเสริต

งานแถลงขาวการแสดงคอนเสริตเทดิพระเกยีรตฯิ ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา
วนัพธุที 21 มกราคม 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา คณ
ุ วรีะ โรจนพจนรตัน รฐัมนตรวีาการกระทรวงวฒ
ั นธรรม, รองศาสตราจารย นราพร
จันทรโอชา ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคุณนันทิยา สวางวุฒิธรรม อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม
รวมกนัแถลงขาวการจดัคอนเสริตเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจาพนี างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒ
ั นา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร โดยมศีลิปนิรบัเชญ
ิ
คณ
ุ โต ศกัดสิ ทิธิ เวชสภุาพร มารวมในงานแถลงขาวดงักลาว

PYO: The Ballet and the Tale
ธนาคารไทยพาณิ ช ย จำา กั ด (มหาชน) รวมกั บ สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา จั ด การแสดงคอนเสิ ร ตเทิ ด พระเกี ย รติ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เจา พีน า ง เ ธ อ เจา ฟา กั ล ย า ณิ วั ฒ น า กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร โดยวงดุ ริย างคเยาวชนสถาบั น ดนตรี กัล ยาณิ วัฒ นา
ในบทประพนัธชดุ Pulcinella Suite พรอมศลิปนิรบัเชญ
ิ พชิญะ เขมะสงิคิ ทมี าขบัรองบทประพนัธรวมสมยั Frankenstein ภายใตการอานวยเพลง
ำ
ของ Maestro Rossen Gergov วาทยกรจากประเทศบลักาเรยี ในวนัที 15 กมุภาพนัธ 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

PYO: Musique de la Vie et de la Terre
การแสดงคอนเสริต “Musique de la Vie et de la Terre
ดนตรี แ หงชี วิ ต ดนตรี แ หงแผนดิ น ” วั น ที 21 ธั น วาคม 2557
ในบรรยากาศเยน็สบายรมิแมนาำเจาพระยา ณ สวนหลวง ร.8 เปดิงาน
ดวยการแสดงของเยาวชนในพืนทีบางยีขันในการแสดงกลองทีไดรับ
การสนบัสนนุจากสถาบนั Serotonin Culture Institute จากประเทศ
เกาหลใีตและการแสดงขลยุ โซกมึในบทเพลง Arirang โดยศลิปนิรบัเชญ
ิ
ชาวเกาหลีใต Sung Hyun Shim ตามดวยการแสดงจากวงดุริยางค
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และศิลปนรับเชิญ อาจารยสันติ
ลนุเผ ภายใตการอานวยเพลงจากวาทยกรมากความสามารถ
ำ
อาจารย
วานชิ โปตะวานชิ ศลิปนิศลิปาธร

EVENTS

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา รวมลงนามถวายพระพรในหลวง
คณะผบู รหิารสถาบนัฯ อาจารย นกัศกึษาและบคุลากร สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา รวมลงนามถวายพระพรชยัมงคล แดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหู วั เนอื งในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2557 เมอื วนัที 27 พฤศจกิายน 2557 ณ ศาลาศริริาช 100 ป โรงพยาบาลศริริาช

กจิกรรมบาำเพญ
็ กศุลอทุศิถวายสมเดจ็พระเจาพนี างเธอฯ
วันที 8 มกราคม 2558 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดงานบำาเพ็ญกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระเจาพีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เนอื งในวนัสนิ พระชนม 2 มกราคม 2551 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา

คดัเลอืกนกัเรยีนรวมแสดงอปุรากร
JAZZ: A TRIBUTE TO HIS MAJESTY THE KING GALA DINNER
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากดั (มหาชน) โดย คณ
ุ ฐาปน สริวิฒ
ั นภกัดี กรรมการผอู านวยการใหญ
ำ
เปน็ประธาน
จดังาน “JAZZ: A TRIBUTE TO HIS MAJESTY THE KING GALA DINNER” พรอมมอบเงนิสนบัสนนุ จำานวน
2 ลานบาท ใหแก สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา เพอื เปน็สวนหนงึ ในการสงเสรมิและพฒ
ั นาวงการดนตรคีลาสสกิ
ของประเทศไทยใหกาวหนายงิ ขนึ ตามพระปณธิานของสมเดจ็พระเจาพนี างเธอเจาฟากลัยาณวิฒ
ั นา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร ในวนัที 19 ธนัวาคม 2557 ณ ครสิตลั ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธนิี

วนัที 26-27 พฤศจกิายน 2558 ทมีฝกึซอมการแสดงได
คดัเลอืกนกัแสดงจากนกัเรยีนโรงเรยีนวดัพระยาศริไิอย
สวรรค โดยนกัเรยีนทผี านการคดัเลอืกจะเขารวมกจิกรรม
อบรมการแสดงละครเพอื เพมิ ทกัษะและพฒ
ั นาการดาน
การแสดงละคร กอนทจี ะเขารวมแสดงโครงการอปุรากร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี เนอื งในโอกาสทรงเจรญ
ิ พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน 2558 จากวรรณกรรมพระราชนพินธ
แปลของสมเดจ็พระเทพฯ เรอื ง “ขบวนการนกกางเขน”

การแสดงคอนเสริตของวง Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK Strings Orchestra)
การแสดง ของวง ZHdK Strings (Zürcher Hochschule
der Künste) กบัศลิปนิรนุ ใหมมากฝมีอืจากเมอืงซรูกิ
ประเทศสวิตเซอรแลนด กับบทเพลงคลาสสิกระดับ
ตำานานอยาง Mendelssohn’s Octet และ Vivaldi’s
Concerto for 2 violins บรรเลงโดย Sachiko Uchida
และ Olivia Momoyo Resch เมอื วนัที 14 ธนัวาคม
2557 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

โครงการความรวมมอืทางวชิาการระหวางสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา และ Cefedem Rhone – Alpes,
Lyon (Prof. Jacques Moreau)
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ไดดาำเนนิโครงการความรวมมอืทางวชิาการกบั Cefedem Rhone – Alpes, Lyon
โดยมวีตัถปุระสงคเพอื พฒ
ั นาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนของสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ผานการวเิคราะห
วพิากษหลกัสตูร และหารอืรวมกบั Professor Jacques Moreau ในระหวางวนัที 22 กมุภาพนัธ – 8 มนีาคม 2558

EVENTS
Serotonin Drum Club Workshop
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเยาวชนในพืนทีบางยีขันนี จะสรางประโยชนแกชุมชนโดยรอบ ผานความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวมทังคำาแนะนำาจากคณาจารยในการฝกฝนทักษะและ
กระบวนวธิทีางดานดนตรจีากรายวชิาดนตรเีพอื ประชาสงัคม (Music for Society) โดยฝกึฝนใหกบัเยาวชน
ในพนื ทโี ดยรอบชมุชนบางยขี นั เพอื เปน็ประโยชนและบรูณาการความรทู างดานดนตรสีสู งัคมตอไป กจิกรรมมี
ลักษณะเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยฝกอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล ซึงตังอยูบริเวณพืนที
บางยีขนั หลงัจากการอบรมเชงิปฏบิตักิารทางดานดนตรแีลวยงัไดบรรเลงเปดิการแสดงในชดุโหมโรง ใหกบัวง
ดรุยิางคเยาวชนสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ในการแสดงคอนเสริตครงั ที 2 ฤดกูาลคอนเสริตที 2 ณ สวนหลวง
ร.8 เมอื วนัที 21 ธนัวาคม 2557

พธิตีอนรบัและรบัรองความรวมมอืกบัสถาบนั Serotonin Culture Institute ประเทศเกาหลใีต
หนงึ ปทีผี านมาสถาบนั Serotonin Culture Institute รวมกบัสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา จดักจิกรรมทสี ราง
ั นารายวชิาของสถาบนัดนตรี
ประโยชนใหแกชมุชน ผานกระบวนวธิทีางกจิกรรมดนตรสีรางสรรค นำาไปสกู ารพฒ
กัลยาณิวัฒนา และการพัฒนานักศึกษาของสถาบัน (Professional Development) และในโอกาสที
ศาสตราจารย นายแพทย ดร. ซี ฮยงุ ลี ประธานสถาบนั Serotonin Culture Institute และคณะ เดนิทางมา
เยอืนสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นาอยางเปน็ทางการ จงึจดัใหมพีธิกีารลงนามความรวมมอืระหวางสถาบนัดนตรี
กลัยาณวิฒ
ั นา และสถาบนั Serotonin Culture Institute เมอื วนัที 20 ธนัวาคม 2557 และรวมชมการแสดง
คอนเสริตในวนัที 21 ธนัวาคม 2557 ณ สวนหลวง ร.8 เพอื ใหความสมัพนัธระหวางสองสถาบนัมคีวามแนบแนน
ในการทจี ะสรางประโยชนใหแกสงัคมผานกจิกรรมดนตรตีอไป

การบรรยายพเิศษโดย Professor Si Hyung Lee Korean Music Workshop (Project Week) การบรรยายพเิศษโดย Peter Mönkediek
วนัที 20 ธนัวาคม 2557 มกีารบรรยายพเิศษในหวัขอ
(ศลิปะ และศาสตรแหงการพฒ
ั นาสมอง) Art & Brain
Science โดย Professor Si Hyung Lee แพทย
ผเู ชยี วชาญดานสมอง อดตีนายกสมาคม Neurology
แหงประเทศเกาหลใีต และ ผกู อตงั Serotonin Drum
Club กิจกรรมดนตรีผานกลอง ทสี งเสริมการพัฒนา
ข อ ง เ ย า ว ช น ที มี กิ จ ก ร ร ม ใ น โร ง เรี ย น ทั ว ป ร ะ เ ท ศ
ตาม El Sistema’s Model แหงประเทศเกาหลใีต

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ดนตรเีกาหลรีวมสมยั โดยวง
Korean Music Project นำาโดย Professor Sngkn
Kim ในสปัดาหโครงการพเิศษ ในระหวางวนัที 5 – 9
มกราคม 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา โดยนกัศกึษาของ
สถาบนัฯ ไดเรยีนรวู ธิใีนการตคีวามบทเพลงรวมสมยั

คอนเสริตนกัศกึษา “วยั มี ดนตร”ี
(Why Me Dontree)

Chinese Music Evening Concert

การแสดงดนตรีโดย Aaron Pan เยาวชนดนตรีจาก
กิจกรรมภายใตโครงการพัฒนานักศึกษาสูการพัฒนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน Chinese Music
วชิาชพีดานดนตรี เพอื เปน็เวทสีาำหรบัการแลกเปลยี น Evening Concert ในวนัองัคารที 10 กมุภาพนัธ 2558
ประสบการณดานดนตรีระหวางนักเรียน นักศึกษา ณ หอง G201 อาคารคตีราชนครนิทร
ดนตรี จากสถาบนัการศกึษาตางๆ ทเี ขารวม วนัที 17
มกราคม 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา

และ Nicola Jürgensen

สถาบันเกอเธ รวมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
จัดการบรรยายพิเศษ โดยอาจารยและศิลปินเดียว
ทรมัเปต็ Peter Mönkediek จากวงออเคสตราประจาำ
สถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ นแหงเมื อ งโคโลจน (NDR
Cologne Radio Symphony Orchestra) และ
อาจารยและศลิปนิเดยี วคลารเินต็ Nicola Jürgensen
จากประเทศเยอรมนี วนัที 16 กมุภาพนัธ 2558

โครงการของชมรมประวตัศิาสตรสรางสรรค
ชมรมประวั ติ ศ าสตรสรางสรรค จั ด โครงการ
ประวตัศิาสตรเพอื สนัตภิาพ ครงั ที 1 ในหวัขอ “ลาว”
ทลี าว -ไทยควรรู และ “บาน วดั วงัลาว รมิเจาพระยา”
วนัที 20-21 กมุภาพนัธ 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา

ANNOUNCEMENT

รบัสมคัรนกัศกึษา ปกีารศกึษา 2558
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา รบัสมคัรและสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเขาศกึษาตอ
ในหลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณ
ั ฑติสาำหรบัปกีารศกึษา 2558 สำาหรบันกัเรยีนทมี คีวาม
สามารถทางดานดนตรใีนเครอื งมอื ไวโอลนิ วโิอลา เชลโล ดบัเบลิเบส ฮารพ กตีาร
คลาสสกิ เปยีโน ขบัรองคลาสสกิ ฟลตู โอโบ คลารเินต บาสซนู และเฟรนชฮอรน

เขาทดสอบความสามารถทางดานดนตรีในรูปแบบ Public Audition ตอหนา
สาธารณชน โดยเปดิรบัสมคัรทงั หมดสองรอบ ไดแก 1) รอบทนุความสามารถดเีดน
รอบที 2 รบัสมคัรไดถงึวนัที 7 มนีาคม 2558 และ 2) ทนุคตีวฒ
ั นารบัสมคัรไดถงึ
วนัที 17 เมษายน 2558 ตดิตามรายละเอยีดไดที www.pgvim.ac.th/admission

UPCOMING CONCERTS
Sunday 15th March 2015 - ‘Musique de la Vie et de la Terre Concert Series’

Into the Zoo สรวลสตัวสวสัดี
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Sawasdee Woodwind Quintet

Saturday 2nd May 2015 - ‘Musique de la Vie et de la Terre Concert Series’

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
New Zurich Orchestra

Sunday 19th July 2015 - ‘PYO Showcase: Strings and Percussion’
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Sunday 2nd August 2015 - ‘PYO Showcase: Winds’
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Sunday 30th August 2015 - ‘Season Finale’
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Sunday 21st June 2015 - ‘Musique de la Vie et de la Terre Concert Series’

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Suppabhorn Suwanpakdee, Viola

UPCOMING EVENTS
โครงการแสดงอปุรากรเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เนอื งในโอกาสทรงเจรญ
ิ พระชนมายุ 60 พรรษา พระราชนพินธแปล เรอื ง “ขบวนการนกกางเขน”
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดการแสดงอุปรากรจากวรรณกรรมพระราชนิพนธแปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรือง ขบวนการนกกางเขน ทีทรงแปลจากวรรณกรรมภาษาฝรังเศส เรือง Rossignols en Cage ในพระนามแฝง
“แวนแกว” เพอื เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ในระหวางวนัที 4 – 6 มถินุายน 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2015
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กำาหนดจัด การแขงขันนานาชาติว งดนตรีเ ครื่องสายตะวันตก ชิง ถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและยกระดับเยาวชนดนตรีที่มีทักษะและความสามารถ
ที่เปนเลิศในการบรรเลงดนตรี การจัดงานในครั้งนี้ไดแบงการแขงขันออกเปน 2 ประเภท คือ A. String Ensemble (10 - 15 คน) และ
B. Piano Quartet / Quintet และผูสมัครทั้ง 2 กลุมตองมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ โดยผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
แขงขันออนไลนไดที่ www.pgvim.ac.th กอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 02-447-8597 ตอ 111
หรืออีเมล pgviec@pgvim.ac.th
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