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การแสดงอปุรากรเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา จดัการแสดงอปุรากรจากวรรณกรรมพระราชนพินธแปลในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เรือง ขบวนการนกกางเขน ทที รงแปลจากวรรณกรรมภาษาฝรงั เศส เรอื ง Rossignols en Cage ของ Madeleine Treherne ในพระนามแฝง
“แวนแกว” เพอื เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสทรงเจรญ
ิ พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และจดัการแสดงในวนัที 4 มถินุายน 2558 จนถงึวนัที 6 มถินุายน 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา
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การแสดงอปุรากรเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดาำเนนิเปน็องคประธานการแสดงอปุรากรเยาวชน เรอื ง ขบวนการนกกางเขน
ในวนัที 4 มถินุายน พ.ศ. 2558 (รอบเสดจ็ฯ) โดยมี รองศาสตราจารย นราพร จนัทรโอชา ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกจิการสถาบนัดนตรี
กลัยาณิวฒ
ั นา เปน็ประธานจดังาน
เยาวชนในพืนทีบางยีขันทีไดรับคัดเลือกเพือเป็นนักแสดงนำาในอุปรากรในครังนี ไดทุมเทกำาลังใจ กำาลังกายในการรวมฝกซอมกับ
คณะผฝู กึสอน รวมถงึการอบรมเชงิปฏบิตักิารทางดานการแสดงละคร รองเพลง กจิกรรมทางดนตรแีละศลิปะ นานกวาหกเดอืน กำากบัการแสดง
โดย อาจารยรศัมี เผาเหลอืงทอง ออกแบบทาเตนโดย คดิบวกสปิป ประพนัธเพลงโดย อาจารย ดร.อโณทยั นติพิน และ Dr. Jean-David Caillouët
บรรเลงดนตรีโดย วงดุริยางคเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) รวมกับคณะนักรองประสานเสียงจากนักศึกษาสถาบันดนตรี
กลัยาณวิฒ
ั นา อำานวยเพลงโดย อาจารยดาำรหิ บรรณวทิยกจิ และไดรบัเกยีรตจิาก ศ.นพ. ศรปีระสทิธิ บญ
ุ วสิทุธิ เปน็นกัแสดงรบัเชญ
ิ

โครงการ “อกัษร - ศลิป เพอื นอง โรงเรยีนตาำรวจตระเวนชายแดน จฬุา - ธรรมศาสตร”
โครงการ “อกัษร - ศลิป เพอื นอง โรงเรยีนตารวจตระเวนชายแดน
ำ
จฬุา - ธรรมศาสตร” เปน็ความรวมมอืของคณะอกัษรศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปนการ
จดักจิกรรมการกศุล มวีตัถปุระสงคเพอื หารายไดสรางอาคารอเนกประสงค
“อกัษร - ศลิป เพอื นอง” ทโี รงเรยีนตาำรวจตระเวนชายแดนจฬุา - ธรรมศาสตร
ณ อำาเภอทาสองยาง จงัหวดัตาก ซงึ ไดมกีารบนัทกึบทเพลง “เทพรตันการณ
ุ ”
อาจารย ดร.อโณทยั นติพิน
และเพลง “จบัมอืมนั ” ประพนัธทานองโดย
ำ
อำานวยเพลงโดย อาจารยคมสนั ดลิกคณ
ุ านนัท โดยมนีกัรองรบัเชญ
ิ 2 ทาน
คอื คณ
ุ ธรีนยัน ณ หนองคาย (นำามนต) และคณ
ุ ภคมน บณ
ุ ยะภตูิ (ลกูโปง AF4)
รวมบนัทกึเทปดงักลาว เพอื แพรภาพออกอากาศในรายการพเิศษทางสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 วันศุกรที 22 พฤษภาคม 2558 เวลา
22.20 - 23.50 น.

เมอื วนัจนัทรที 11 พฤษภาคม 2558 อธกิารบดี รองอธกิารบดี คณบดี อาจารย บคุลากรและนกั ศกึษาสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ไดรวมงานแถลงขาว
ำ
จฬุา - ธรรมศาสตร” ณ สมาคมนสิติเกาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
“อกัษร - ศลิป เพอื นองโรงเรยีนตารวจตระเวนชายแดน

อธกิารบดี ผอู านวยการสำ
ำ
านกังานสถาบนัฯ และตวัแทน
เจาหนาทจี ากสถาบันฯ รวมอัดเทปโทรทัศนและรับ
วนัองัคารที 12 พฤษภาคม 2558 อธกิารบดี และรกัษาการคณบดี ไดเขารวมกลาวบทอาเศยีรวาทถวายพระพร โทรศัพทในรายการพิเศษถายทอดสด เพอื ระดมทุน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจรญ
ิ พระชนมายุ 60 พรรษา เพอื บนัทกึรายการโทรทศัน บรจิาค เมอื ศกุรที 22 พฤษภาคม 2558 ทาง ททบ.5
ของโครงการดงักลาว ณ สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชปูถมัภ
เวลา 22.20 - 23.50 น.

Musique de la Vie et de la Terre Concert Series: Into the Zoo
เมอื วนัอาทติยที 15 มนีาคม 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนั
ดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ไดจดัรายการแสดง รายการการแสดงทบี อกเลาเรอื งราว
ของสงิสาราสตัวผานเสยีงเครอื งเปาลมไม โดยวง Sawasdee Woodwind
Quintet นำาโดย อาจารยคมสนั ดลิกคณ
ุ านนัท รกัษาการคณบดี สำานกัวชิา
ดรุยิางคศาสตร ซงึ การแสดงนเี ปน็สวนหนงึ ของโครงการบรกิารวชิาการดาน
ดนตรคีลาสสกิเพอื สงัคม “Musique de la Vie et de la Terre”

Musique de la Vie et de la Terre Concert Series: New Zurich Orchestra
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา รวมกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต สวิ ต เซอรแลนดประจำา ประเทศไทย ไดจั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดย
Martin Stüder และการแสดงคอนเสริตโดยวง New Zurich Orchestra จากประเทศสวติเซอรแลนด ในเสารวนัที 2 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบนัดนตรี
กลัยาณวิฒ
ั นา ภายใตการอานวยเพลงของ
ำ
Martin Stüder พรอมดวยนกัแสดงเดยี วเปยีโน นาฏวดี สทุธสิมบรูณ นกัศกึษาจากสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา
และ Philip Jundt ศลิปนิเดยี วฟลตู จากประเทศสวติเซอรแลนด

7th SEADOM Congress ณ College of Music, University of the Philippines
เมอื วนัที 27-29 มนีาคม 2558 อาจารย ดร.อโณทยั นติพิน รองอธกิารบด,ี อาจารยคมสนั ดลิกคณ
ุ านนัท รกัษาการคณบดี และอาจารยศภุพร
สุวรรณภักดี ไดเดินทางไปเขารวมการประชุมระดับนานาชาติ 7th SEADOM Congress (Southeast Asian Directors of Music Association)
เพอื เปน็การสรางความเครอืขายความรวมมอืในระดบันานาชาตขิองสถาบนัการศกึษาทางดานดนตรใีนภมูภิาคอาเซยีน ณ College of Music, University
of the Philippines กรงุมะนลิา ประเทศฟลิปิปนิส

โครงการความรวมมอืดานการศกึษาดนตรรีะหวางสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา
และมหาวทิยาลยัเฟรดรกิ โชแปง กรงุวอซอร
นายกสภาสถาบนั อธกิารบดี และรองอธกิารบดี เดนิทางไปประเทศโปแลนดเพอื แสวงหาความรวมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัดนตรใีนประเทศ
โปแลนด โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอรซอ และเขาเยียมชมบานเกิดของโชแปงและพิพิธภัณฑโชแปง พรอมทังเขาพบกับ
รองอธกิารบดี (Vice Rector) ของ The Fryderyk Chopin University of Music ระหวางวนัที 20 - 24 เมษายน 2558

2nd Concert of ASEAN Universities Orchestra, Kuala Lumpur, Malaysia
อาจารยศุภพร สุวรรณภักดี อาจารยประจำาสำานักวิชาดุริยางคศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการของวง ASEAN
Universities Orchestra และนำาทมีนกัศกึษาของสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ไดแก นายภทัรพจน สวางแจง นางสาวเกศวลี สงัขทอง และสบิเอกหญงิ
กรีตกิร พรหมเดเวช เขารวมการแสดงคอนเสริต The 2nd ASEAN Universities Orchestra ระหวางวนัที 19-25 เมษายน 2558 ณ National University
of Malaysia ประเทศมาเลเซยี

EVENTS

เยยี มชมนทิรรศนรตันโกสนิทร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไดรับเกียรติจากสำานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในการเชิญคณะผบู ริหาร
คณาจารยชาวตางชาติ และบคุลากรสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา เขาเยยี มชมวดัราชนดัดาราม และอาคารนทิรรศน
รตันโกสนิทร เนอื งในโอกาสครบรอบ 5 ป อาคารนทิรรศน
รัตนโกสินทร (กึงศตวรรษ นิทรรศนรัตนโกสินทร) เมือ
วนัศกุรที 6 มนีาคม 2558

พธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะ
พระบรมราชานสุาวรยี รชักาลที 8
ทำาบญ
ุ ครบรอบวนัสถาปนาสถาบนัฯ

พธิมีอบเงนิสนบัสนนุสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยอธิการบดี พรอมคณะ
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา จดัพธิทีาำบญ
ุ เนอื งในโอกาส จากบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาำกดั (มหาชน)
เปน็ตวัแทนสถาบนัวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบรม
ครบรอบ 3 ปแีหงการสถาปนาสถาบนัฯ โดยมผีบู รหิาร เมือวันพฤหัสบดีที 28 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไทย
ุ นติกิร กรยัวเิชยีร ไดมอบ
สถาบนัฯ คณาจารย บคุลากร และนกัศกึษาเขารวมพธิี เบฟเวอเรจ จำากดั (มหาชน) โดยคณ
เงนิสนบัสนนุสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา จำานวน 2 ลานบาท
เมอื วนัองัคารที 26 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารอำานวยการ ชนั 2 สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

ราชานสุาวรยี พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัท
มหดิล พระอฏัฐมรามาธบิดนิทร รชักาลที 8 เมอื วนัองัคาร
ที 9 มิถุนายน 2558 น. ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ
สวนหลวง ร.8

โครงการประชมุสมัมนาพนกังาน
ของสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

กจิกรรมวนัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม
ประจำาปกีารศกึษา 2558

พธิถีวายตวันกัศกึษาใหม
สรู วั สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

เมือวันที 22-23 มิถุนายน 2558 สถาบันดนตรีกัลยาณวิฒ
ั นา ไดกาำหนดจดัโครงการประชมุสมัมนา การจดัทาำ
รายละเอยีดลกัษณะงานในตาำแหนงงาน (Job Description)
โดยไดเชิญ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช อุปนายกสภาสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา มาเปนวิทยากรในการสัมมนา ณ
โรงแรมมณเฑยีรพทัยา อำาเภอหนองปรอื จงัหวดัชลบรุี

เพือเป็นการเตรียมความพรอมสำาหรับการศึกษาใหกับ พิธีถวายตัวนักศึกษาใหมประจำาปการศึกษา 2558 สูรัว
นักศึกษาใหม สำานักวิชาดุริยางคศาสตร สถาบันดนตรี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมือวันพุธที 24 มิถุนายน
กัลยาณิวัฒนา จึงไดจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษา 2558 ณ สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา
ใหมประจาำปกีารศกึษา 2558 ในวนัเสารที 20 มถินุายน
2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา
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อบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัขอ “การเปน็พธิกีร”

โครงการศนูยตนแบบการศกึษาเรยีนรดู นตรตีลอดชวีติ

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา ไดจดัอบรมการเปน็พธิกีรให โดยความรวมมอืกบัมลูนธิกิารศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม
กับนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึงเป็นหนึงใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไดจัดโครงการศูนยตนแบบ
กจิกรรมของโครงการศนูยตนแบบการศกึษาเรยีนรดู นตรี การศกึษาเรยีนรดู นตรตีลอดชวีติ พรอมจดัสรางสารคดสีนั
ตลอดชี วิ ต โดยวิ ท ยากรรั บ เชิ ญ อาจารยศรุ พ งษ เพือแนะนำาความรูทางดานดนตรีคลาสสิกใหกับเยาวชน
สุดประเสริฐ รักษาการหัวหนาสาขาวิชาการละคอน และบคุคลทวั ไป ผานการถายทอดของสถานวีทิยโุทรทศัน
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมือ การศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม รวมทงั หมด 100 ตอน
ทจี ะออกอากาศในปี 2558 และ 2559
วนัที 9-10 มนีาคม 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา

Piano Recital โดย Shenzhen Arts School

การอบรมเชงิปฏบิตักิารดานการแสดงดนตรปีระกอบภาพยนตรเงยีบ รวมกบัหอภาพยนตร

สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา ตอนรั บ นั ก ดนตรี จ าก
Shenzhen Arts School จากประเทศจีน ทีมาจัด
การแสดง Piano Recital เมอื วนัองัคารที 3 มนีาคม 2558
ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นาไดรบัเกยีรตจิากหอภาพยนตร ในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารดานการแสดงดนตรี ประกอบ
ภาพยนตรเงยีบ ใหกบันกัศกึษาสถาบนัฯ โดยนกัเปยีโนมอือาชพีระดบัโลก ไดแก Stephen Horne จากประเทศ
องักฤษ และ Mauro Colombis จากประเทศออสเตรเลยี เมอื วนัจนัทรที 15 มถินุายน 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ั นา สถาบนั
ดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา รวมทัง ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี และนักศึกษาทีเขารวมการอบรมยังรวมแสดงดนตรี
ประกอบภาพยนตรเงยีบ ของเทศกาลภาพยนตรเงยีบ ครงั ที 2 เมอื วนัองัคารที 16 มถินุายน 2558 ณ โรงภาพยนตรลโิด

Piano Masterclass โดย Prof. Yukio Yokoyama การอบรมเชงิปฏบิตักิารและการแสดงดนตรี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไดรับความอนุเคราะหนัก โดยวง Cellistra

เปยีโนระดบัแนวหนาของญปี นุ Prof. Yukio Yokoyama การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการแสดงดนตรี โ ดยวง
จากทุ น สงเสริ ม ดนตรี ค ลาสสิ ก ในพระอุ ป ถั ม ภสมเด็ จ Cellistra จาก Hong Kong International Cello
พระเจาพนี างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒ
ั นา กรมหลวงนราธวิาส Association นำาโดย Prof. Ray Wang จาก Hong Kong
ราชนครนิทร มาจดั Piano Masterclass ใหแกนกัศกึษา Academy for Performing Arts ในวนัพธุที 24 มถินุายน
ั นา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา
สถาบนัฯ และบคุคลทสี นใจ เมอื วนัพธุที 27 พฤษภาคม 2558 2558 ณ หองสงัคตีวฒ
ณ หอง A209 อาคารอำานวยการ สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา

ANNOUNCEMENT

PYO Call for Audition 2016
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดใหมีการสอบคัดเลือกนักดนตรีเพือเขารวมเป็นสมาชิก
วงดรุยิางคเยาวชนสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นาในฤดกูาลคอนเสริตที 3 ระหวางวนัที 3-4
และ 10-11 ตลุาคม 2558 ตดิตามรายละเอยีดไดที http://www.pgvim.ac.th/pyo

รบัสมคัรนกัศกึษา ปกีารศกึษา 2559
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒ
ั นา กำาหนดรบัสมคัรและสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเขาศกึษาตอในหลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณ
ั ฑติสาำหรบัปกีารศกึษา 2559 สำาหรบันกัเรยีนทมี คีวามสามารถ
ทางดานดนตรีในเครืองมือ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮารพ กีตารคลาสสิก เปยโน ขับรองคลาสสิก ฟลูต โอโบ คลาริเนต บาสซูน และเฟรนชฮอรน เขาทดสอบ
ความสามารถทางดานดนตรใีนรปูแบบ Public Audition ตอหนาสาธารณชน โดยเปดิรบัสมคัรตงั แตวนัที 17 สงิหาคม 2558 เปน็ตนไป ถงึวนัที 16 มนีาคม 2559 ตดิตาม
รายละเอยีดไดที www.pgvim.ac.th/admission

UPCOMING CONCERTS
Sunday 19th July 2015 - ‘PYO Showcase: Strings and Percussion’

Wednesday 9th September 2015 - AYE Concert

Sunday 2nd August 2015 - ‘PYO Showcase: Winds’

Saturday 12th September 2015 - AYE Concert

Sunday 30th August 2015 - ‘Season Finale’

Sunday 1st November 2015 - ‘Inaugural Concert’

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music

UPCOMING EVENTS

Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2015
23rd - 26th July 2015
Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani Vadhana Institute of Music
23rd July 2015
24th July 2015
25th July 2015
26th July 2015

Final Round Competition Category B: Piano Quartet/Quintet
Final Round Competition Category A: String Ensemble
PGVIEC Jury Concert and Prize Winner Announcement
PGVIEC Prize Winner Concert

PGVIM International Symposium
‘CLASSICAL MUSIC OF ASEAN ON THE WORLD STAGE’ 2015
9th - 11th September 2015
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
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