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FEATURES
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ON STAGE ACTING
by Aj. Dultat Vasinachindakaew
Hosted by Aj. Puntwitt Asawadejmetakul
The Acting Project is design to help students to
explore the possibility of expressing your thoughts,
feelings, pictures, emotions through your body and
mind into your music. The project will include a talk
on the art of live performance, the art of expressing
yourself with arts and the differences between

interpretation artist and creative artist. The project
also include explore the possibility of imagination
session, how to apply and relate acting into music
session, stress in body and mind session and
expressive improvisation session.

RECORDING PROJECT - FREE COMPOSITION
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้จดั งาน Project week showcase
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงาน Project week โดยในช่ ว ง
1 สัปดาห์ ส�ำนักวิชาดุรยิ างคศาสตร์ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้จดั การเรียนการสอนพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน
โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 ตุลาคม 2562 แบ่ง

ออกเป็น 5 หัวข้อ ตามความสนใจของนักศึกษา ได้แก่ Chamber
Soloist, On Stage Acting, Sing and Perform Thai Music,
Creative Music Improvisation and Recording Project
จากนัน้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้จดั ให้มกี ารแสดงของนักศึกษา

CHAMBER SOLOISTS

Essential concepts and practices in

by Prof. Dmitri Berlinsky
Hosted by Aj. Hayne Kim
To explore, compare and contrast the differences
between solo versus ensemble playing as a string
instrumentalist with internationally renowned violinist
Dmitri Berlinsky, Professor of Violin at Michigan State
University and founder of International Chamber
Soloists (ICS).
Approach: The activity for the week will be comprised
of two parts: violin masterclasses on concerto
repertoire, and rehearsals with chamber string
ensemble.
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by Aj. Jean-David Caillouët
During this 5 day workshop, performers and composers
will work together to record a selection of
pieces created especially by the free composition
students. We will learn about the recording studio
environment and how to conduct a recording session.
Simple overdubbing and production techniques. The
aim of the workshop is to produce 6 short pieces,
recorded, edited and mixed, taking all participants
into the process leading to creating exciting and
vibrant music.

CREATIVE MUSIC IMPROVISATION

by Mr. Gilbert Medam
Hosted by Aj. Siravith Kongbandansuk &
Aj. Apichai Chantanakajornfung
Improvisation often remains a mysterious activity for
most classical musicians, despite their technical skills.
Unlike Jazz, Classical Indian musicians (as well as other
genres), their musical education is almost completely
dependent on musical texts (scores), written by composers.
In this week project, Gilbert Medam will share some
secrets and insights about this fascinating musical art that
was once quite familiar among the European classical
musicians of the past. You will learn the foundations of
improvising in solo, duet, or in a band, by developing
musical thinking skills, composing on the spot, in real
time. We will examine in detail, the techniques needed
to respond appropriately in a musical exchange as
well as improvise in different contexts. And finally,
understand how to build this inner landscape where
musical elements connect in a myriad relationships to
produce the most unexpected and inspiring music, all
in the present moment.

Sing & Perform Thai Music "ร้อง เล่น เป็น ไทย"
by Aj. Somnuek Sang-arun
hosted by Aj. Anothai Nitibhon
The fundamental of Thai music is of course essential
to Thai people especially the one who is studying
music. Thai music is rich in culture and performance
practice and could be well adapted to the western
classical music.
During this 5-day project, students will learn
1. Brief history of Thai music, believe and taste
2. Traditional Thai instruments (its combination and
function)
3. Classical Thai music structure, time signature,
key signature
4. The use of Thai music in varied context
5. Thai music practice in fundamental
6. Adaptation of Thai music or Thai musical
instruments to other musical genres.
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Creative Music and Arts Camp

ค่ายอักษร-ศิลป์ เพือ่ น้อง ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ต�ำบลแม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 ซึ่งเกิดสืบเนื่องมา
จากอาคารอักษรศิลป์ เพื่อน้อง สร้างขึ้นเพื่อน้อมฯ ถวายใน
โอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
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เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้มี
การจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้ได้มีอาจารย์
และนักศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
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กิจกรรมนักศึกษา

Celebrates 150 Years
of Celebrating the Mahatama

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับ
เกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�ำประเทศไทย
ให้คณะนักร้องประสานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้แสดง
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประจ�ำ
ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมวันต่อต้านความรุนแรนสากล และงานเฉลิมฉลอง
150 ปี มหาตมะ คานธี มหาบุรุษแห่งอินเดีย
การต่อต้านความรุนแรงถือเป็นเรือ่ งสากลทีท่ กุ คนต้องท�ำความ
เข้าใจร่วมกัน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในเรื่องขันติธรรมให้เกิดขึ้น
เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อทุกคน ความรุนแรง
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กิจกรรมนักศึกษา
October 4, 2019 Princess Galyani Vadhana Choir was
invited by the Embassy of India to give a performance
as a part of International Day of Non-Violence 2019

which celebrates 150 Years of Celebrating the
Mahatama.

ที่ว่านี้มีความหมายรวมถึง การละเมิดสิทธิมนุษยชน ความ
รุนแรงภายในครอบครัว อาชญกรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง
ความคุกคามทางออนไลน์ รวมถึงความรุนแรงที่เกิดในกลุ่ม
ที่อยู่ในสถานะเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
ภายในงาน Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�ำ
ประเทศไทย และ Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการ
บริหารเอสแคป ร่วมกล่าวเปิดงาน จากนั้นได้มีการแสดง
วีดิทัศน์ชีวประวัติมหาตมะ คานธี การแสดงดนตรี และ
นิทรรศการภาพวาดของมหาตมะ คานธี
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กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนา

วันพ่อแห่งชาติ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน”

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่ง
การพัฒนา” โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิแ์ ละองค์ประธาน
มูลนิธชิ ยั พัฒนา ทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่ง
การพัฒนา” ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
อาทิ Work shop สานหมวกหรือตะกร้าจากใบ
มะพร้าว จากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
สมุทรสงคราม, การเสวนาพิเศษ “แรงบันดาล
ใจในการวาดภาพโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา”
และการแสดงวง String Quartet จากสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้เข้าร่วมแสดง ณ บูธของบริษัท ไทยเบฟ จ�ำกัด (มหาชน)
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน”
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คอนเสิร์ตวงดนตรีพื้นบ้านเซี่ยงไฮ้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ร่วม
กับ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจ�ำประเทศไทย (China Cultural
Center in Bangkok) จัดแสดงคอนเสริ์ตวงดนตรีพื้นบ้าน
เซียงไฮ้ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจาก
ผู้ชมเป็นจ�ำนวนมาก โดยวงดนตรีพื้นบ้านพื้นบ้านเซี่ยงไฮ้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2495 เป็นวงดนตรีเพลงพื้นบ้านขนาดใหญ่
ที่มีการแสดงดนตรีในแบบที่สดใสร่วมสมัย และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณและคุณค่าของเพลง

พื้นบ้านจีน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของเพลงเซี่ยงไฮ้
ที่บรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านจีน เช่น เครื่องดนตรี
เซิง ขลุย่ ไม้ไผ่ กูเ่ จิง เครือ่ งดนตรีหร่วน ซอเอ้อร์หู ผีผา ซอจิงหู
ซอเสาฉิน ซั่วน่า เป็นต้น และนักศึกษาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาเครื่องมือเอกเชลโลได้เข้าร่วมกับวงดนตรี
พืน้ บ้านเซีย่ งไฮ้ดว้ ย อีกทัง้ ก่อนการแสดงของวงดนตรีพนื้ บ้าน
เซียงไฮ้ได้มกี ารแสดงของนักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
เครื่องมือเอกวิโอลา
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
Almost Christmas Concert #1

ส�ำนักวิชาดุรยิ างคศาสตร์ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้ดำ� เนิน
การจัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะมุง่
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ที่ส�ำคัญในด้านต่าง ๆ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จึงได้
ด�ำเนินการจัดตัง้ หน่วยบริการวิชาการด้านดนตรี (หน่วยวิสาหกิจ
บริการด้านดนตรีแก่บุคคลทั่วไป) เพื่อให้บริการความรู้ด้าน
ดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ
และบุคคลทั่วไป โดยให้บริการจัดอบรมสัมนาบริหารจัดการ
เทศกาลดนตรี รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษาด้านดนตรีและวัฒนธรรม
เชิงธุรกิจสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
มุง่ เน้นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงเปิดหลักสูตร PGVIM Young
Artist Academy (YAA) และหลักสูตร PGVIM Weekend
School (PWS) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป
ที่สนใจใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองด้านดนตรี เข้าเรียน
และฝึกซ้อม ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
หลังจากท�ำการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร ส�ำนักวิชา
ดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดแสดง
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คอนเสิร์ต “Almost Christmas Concert” ณ ห้อง 501
อาคารกัลยาณินคีตการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มเี วทีในการแสดงออก และแสดงความ
สามารถ โดยถือโอกาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วง
เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง สร้างความสนุกสนานทัง้ ผูเ้ ล่นและผูช้ ม

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Piano Recital by Dora Deliyska

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา ร่วมกับ บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จ�ำกัด
จัดแสดงคอนเสิรต์ Piano Recital Dora Deliyska
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒ
ั นา
โดยนักเปียโนชาวบัลแกเรีย Dora Deliyska
ซึง่ เป็นนักเปียโนทีม่ ชี อื่ เสียงและมีความสามารถ
Deliyska เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 5 ปี และ
แสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ปี ต่อมาได้
เข้าศึกษาทีส่ ถาบันเปียโน Oxana Yablonskaya
ใน Castelnuovo di Garfagnana (Tuscany),
สาธารณรัฐอิตาลีระหว่างปี 2008-2009 ต่อมา
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการแสดง
จาก Universitätfür Musik und darstellende
Kunst Wien ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา น�ำโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามถวายพระพรพร้อมด้วย
แจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ

Lettres de Hanoï

a collaborative multi media performing

Last November, Jean-David Caillouët, lecturer in
composition at Princess Galyani institute of music
collaborated with the Vietnamese composer Luong
Hue Trinh in a series of performances taking place in
the European Union Music festival. This collaboration
involved Vietnamese and French performers working
together on a show based on the book "Lettres de
Hanoï" written by Jean Tardieu in 1928. The suite of
new thematic compositions combined acoustic and
electronic instruments, European and Vietnamese
musical expressions as well as visuals and poetry.

Reflecting on the complex legacy of the colonial
era, this multimedia symphony offered a reflection
on the dialogues across European and South East
Asian cultures. The performances, that took place
in Saigon and Hanoï, were both sold out and the
audience in attendance responded very positively
to the originality of the presentation. The concerts
reminded everyone in attendance of the importance
of respecting and celebrating musical cultures and
how musical expressions can co-exist and enrich
each other.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา น�ำโดยรองศาสตราจารย์คณ
ุ หญิงวงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดีสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามถวายพระพรพร้อมด้วย
แจกันดอกไม้ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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