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รทนิรคนชรสวิธรนงวลหมรก นฒวิณยลกฟจเอธเงนีพจเรพจ็ดเมส ิตรยีกเรพดทิเรกงรคโ
 "รดนรินยฉงสแ ยหงจิมงุรงสแ"

F E AT U R E

ปีนใานฒัณิายลกัรีตนดนบัาถานปาถรากงอขปีงอบอรบรคงอลฉมลิฉเากอโนใงอืนเ  พ. .2557 คณะกรรมการ งเ ริม
นับาถรากจิก  ฯนับาถงอขรกาลคุบะลแยราจาณคบักมร  รากงรคโดัจดไ  ยางาจิมงุรงแ"  "รดนัรินยาฉงแ  จ็ดเมติรยีกเะรพดิทเอืพเ

อธเงานีพาจเะรพ  านฒัณิายลักาฟาจเ  รทนิรคนชาราธิารนงลมรก  าลเูมกุทยทไาชนิปลิกแาตตมเะรพนาทชาระรพงรทดไีท  โดย
กิาลคีรตนดรากงกแงิยงายอะาพฉเ  นทัรทโุยทินีาถงาทากาอกออนทัรทโรากยารดัจะลแลกุรากตริเนอคงดแรากีมใดัจยดโ

กบพัทงอก  งอช(  5) ทีนันใ  25 พฤ ภาคม 2557 งดแดัจะลแ  ณ านฒัณิายลักีรตนดนับาถ  ทีนั  18 พฤ ภาคม 2557 านฒัตีคงังอ  
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นชายเคงายิรุดงตริเนอคงดแรากมชมริตรยีกเีมูผกขแ
านฒัณิายลักีรตนดนับาถ  (PYO)

อำา ญิชเบัรรกยทายดโงลพเยน  อาจารย ดำาริ  จิกยทิณรรบ



รทนิรคนชรสวิธรนงวลหมรก นฒวิณยลกฟจเอธเงนีพจเรพจด็เมส ิตรยีกเรพดิทเรกงรคโ
 "รดนรินยฉงสแ ยหงจิมงรุงสแ"
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งึถดคิงลพเทบ  ยดโงอรบัข  ามทัปงิญณุค  ลูกะรติดัลี

ตโณคุ  ิธทิดิกั  รพาภุชเ  นโยีปเยีดเ  ในบทเพลง La Mer 
ยดโธนัพะรป  Charles Trenet

บทเพลง ยอยรทไนาม  ยดโงอรบขั  ณกัลยัลณุค  ามุณาภ

รมาจยราจาอ  ลผภุ  นโยีปเยดีเ  ในบทเพลง Piano Concerto No.5 in C ทีนอท  3 ยดโธนัพะรป  L.V. Beethoven

ฯพณฯ นีทริค  ชราเนอร รอนเกเรอบเ  (H.E. Christine Schraner Burgener) 
ดนลแรอซเติตูทชารรคัอกอเ  นิลอโไยีดเงลเรรบ  ในบทเพลง La Vie en Rose

นัขียงาบนชายเงอรบัขง  (BYC)

นัทรทโปทเกึทนับ  กบพัทงอกนัทรทโุยทิีนาถยดโ  งอช(  5)



 กิสสลคีรตนดนดงทติชนนรกชิวมุชรปรก 7552 ีป ’นยีซเอคภิมูภงอขทบริบนใกสิสลครีตนด‘
International Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 2014

ีรตนดนบถสงวหร UOM งลกตอขนใมนงลรก
hR MEDEFEC ลแ นฒวณิยลก ône-Alpes 

 ถาบันฯ เงรัฝตูทชารรคัอกอเกาจิตรยีกเบัรดไ  H.E. Thierry 
Viteau นายพีขกัน็ปเมร  มานงลีธิพนใ  ทีนั  10 นยายนัก  2557 ณ อาคาร 

รทนิรคนชารตีค  านฒัณิายลักีรตนดนับาถ

ฯิตาชานานรากาชิมุชะรปราก  ีทนังาะรนใ  10-12 นยายนัก  2557 ณ 
านฒัิณายลักีรตนดนับาถ  ฯนับาถานฒัพรากน็ปเอืพเคงะรปุถตัีม  น็ปเรากูปไใ

นาดงาทนอรากนยรีเรากดัจีทนับาถงาะรูรนยรีเนยีลปเกลแงลแะลแงาลกีทเ
ดนตรี ิตาชานานะลแทเะรปบัดะรนใงัท  ีรตนดนาดงาทรกาลคุบใากอโดิปเงัทมร  

ยทไทเะรปนใงทั  ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ รากงถึูรนยีรเนยีลปเกลแมรดไ
นยีซเาอคาภิมูภงอขรากงอตมาคบักมะามเมาคีมีทีรตนดนาดงาทากึรากดัจ  งึซ

นยีซเาอคาภิมูภนใงัทมราขเีททเะรปีม  และนานาชาติก า 15 ประเท  และ
มราขเีทยัลายทิาม  ยทไทเะรปนใยาภงัท  นยีซเาอคาภิมูภ  และนานาชาติ ากมร  

27 นางยน  ฯนับาถยดโ  ฒิุณุคงรทูผรกายทิกาจิตรยีกเบัรดไ  กแดไ  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)

นยซีเอนชวยเคงยิรุดงวรกงรคโ
(ASEAN Youth Ensemble - AYE)

งาลกยนูน็ปเใานฒัณิายลักีรตนดนับาถานฒัพรากนใคงะรปุถตัีม 
ติาชานานบัดะรนใูรนยีรเนยีลปเกลแราก  กาจีรตนดนชายเนทแัตญิชเรากน็ปเยดโ  

10 ประเท ในภูมิภาคอาเซียนมาร มฝกซอมและแ ดงในงานประชุม ิชาการ
นานาชาติทางดานดนตรีคลา ิก “ดนตรีคลา ิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน” 

ยางอืรคเคงายริดุงงอขบบแปรูนใตริเนอคงดแอืพเ  ในบทประพันธเพลงของ
นยีซเาอคาภิมูภ  โดยมี ชินายราจาอ  ชินะตปโ  รธาปลินิปลิ  นยีมเดเะลแ  อโิรอโอไ  

ำอูผน็ปเ า งบักใงลพเยน  AYE 
นใงัทกีอ  นยีซเาอีรตนดนชายเงรากงรคโ  นาดงาทญาชยีชเูผญิชเดไงัย

ดนตรีแตละชาติ พรอมด ยนักดนตรีในภูมิภาคอาเซียนในการนำาเ นอผลงานทาง
นยีซเาอีรตนดรากาชิ  มรรธนฒังรทะรกงอขนุนบันรากะลแอืมมรมาคตใยาภ  

ำา ากึมดุอรากรากมรรกะณคนางกัน  านฒัิณายลักีรตนดนับาถะลแ

งยีสเนสรปงอรบขงวงดสแรก
ยทไศทเรปนใคณุคงรสมคมสงอข

(Soka Gakkai International – SGI) 
ทีนันใ  11 นยายนัก  2557 ณ านงถโ

องประชุม ังคีต ัฒนา ในบทเพลง
ธนพินชาระรพ  นยีซเาองลพเ  นือะลแ  ๆ

ก รแสดงของวงกอไผ
ฯรากาชิมุชะรปรากดิปเงดแราก  ยทไมคงัทบิรบบักีรตนดงอขดิคนแตใยาภ  งลพเทบงดแรากยด

น็ยเงรโมโ  กนบัต  งรโมโกัรมโ  อา นู กอเดานะรยีดเ  และ ฟไยาถีคยโ  งอขยายรรบรากบักมร
อาจารย ทนันาอ  นาคคง ยทไีรตนดงอขมางดงตีณะรปมาคงึถน็เใงดแีท  มรรธนฒังาทนาฐการน็ปเีท
ของชาติ ทีนั  10 นยายนัก  2557 ณ านฒัตีคงังอ  านฒัณิายลักีรตนดนับาถ  

ติรยีกเะรพดิทเรากรรทินยดปไบอกะรป  และ 
นิทรร การ ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา งถึมลุคบอรคงึซ

บบแกออรากงอืรเอขั  อาคารอำา รีตนดนับาถรากยน
านฒัณิายลัก  รทนิรคนชารตีคราคาอบบแกออราก  การ

รกัอตัะลแณกัลญับบแกออ  ๆงาตพมิพงิอืงึถปไมร  
านฒัณิายลักีรตนดนับาถงอข

รกศรรทิน
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กตนวตยสงอืรคเีรตนดงวงอขติชนนนขงขแรก
ีรมุกชรมรบมยส  ดุสชรนตรพทเรพจ็ดเมสนทชรรพยวถงิช

Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2014 (Strings) 

C O M P E t I t I O N

 ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา กตนัะตยางอืรคเีรตนดงงอขิตาชานานนัขงขแรากดัจ  ชิงถ ยพระราชทาน มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ฯ 
รีามุกชารมรบมาย  Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2014 (Strings) มาคีมูผนุนบันมิรเงรากน็ปเอืพเ

กิาลคีรตนดงดแรากนใีรตนดงาทถรามา  รีตนดงอืรคเยดงน็ปเงลเรรบรากบบแปูรนใ  (Chamber Music) ำา งาะรุยาอีมนัขงขแาขเูผบัร  12 - 
25 ป กอืลเดัคบอรนิดัตยดโ  ีทนันใ  1 นยานุถมิ  2557 ิตาชบัดะรนใบัรมอยรากบัรดไีทรากมรรกะณคกาจิตรยีกเบัรดไะลแ  กแดไ  กัทะรป.อ  รากภุฝใ  
อ.จามร ลผภุ  ิธทฤคงรณ.รด.  รตุบมรรธ  อ. Paris Parachoudis และ อ. Andrew Healey 

ำจ งวงอขกิชามส( elbmesnE gnirtS :A ทภเะรป านวน 10-15 คน)

ร 1 ีทลัวงา  )ลิเะนชลังาร(  พทเะรพจ็ดเมนาทชาระรพลังารยถ
าดุชารนตัร  ฯ รีามุกชารมรบมาย  กแดไ  ง Alisore จากประเท ไทย 

2 ีทลัวงาร     กแดไ  ง Arioso Sinfonia ยีซเลเามทเะรปกาจ
3 ีทลัวงาร     กแดไ  ง Si Si String Chamber Orchestra

     จากประเท ไทย
ประกา นียบัตรเกียรติย ำา ิลเะนชงิชบอราขเูผบัร  ไดแก  
ง Dr.Sax Chamber Orchestra จากประเท ไทย

ำจ งวงอขกิชามส( oirT onaiP :B ทภเะรป านวน 3 คน)

1 ีทลัวงาร   ทีลังารบัรดไีทีรตนดงมี  1 นักมร  2 ง
   กแดไ  ง Englengy Piano Trio งกงอฮทเะรปกาจ  และ  
               ง Nuovo Musiche Ensemble จากประเท ไทย

2 ีทลัวงาร   - มีมไ  -
3 ีทลัวงาร   กแดไ  ง Sonore Piano Trio จากประเท ไทย

ประกา นียบัตรเกียรติย ำา ลิเะนชงชิบอราขเผูบรั  ไดแก  
ง Melodio Piano Trio จากประเท ไทย

 การแขงขันในรอบชิงชนะเลิ  ีทนังาะรนในขึดัจ  1 - 2 ิง าคม 2557 และการแ ดง ำา ีทนันใิลเะนชผูงบัร  3 ิง าคม 2557 
ฯนับาถ  ยดบอกะรปรากมรรกะณคกาจิตรยีกเบรัดไ  Prof. Avedis Kouyoudjian (Austria), Mr. Akihiro Miura (Japan), Mr. Gael Rassaert 

(France), Mr. Nester Manuel Pou Rivera (Spain) และ Mr. Richard Bamping (England) นีงัดน็ปเนัขงขแรากลผงึซ
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 ดรไีซ นางนใรีตนดงดสแาษกึศกัน

นัก ึก า ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนาร มแ ดงขับร ง
นยซีเางแงลพเทบงยีเนาะรป  าทิ Rasa Sayang, 

Si Philemon ฯลฯ งายงัฟผูจใบัทะรปทีงลพเทบะลแ  
Londonderry Air งแยัมมรมรรกณรรัตดิปเีธิพนใ

นยีซเา  (S.E.A. Write) 7 ยาทดุมลเ  ณ รตาปลิะณค  
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร ทาพระจันทร ีทนัมืเ  30 
กรกฎาคม 2557

ทีนันใ  7 นยายนัก  2557 ณ านฒัตีคงัง  นับาถ
านฒัณิายลักีรตนด  ง Sawasdee Woodwind Quintet 

นำาเ น การแ ดง Moods of the Winds โดยการนำา
มลุกรีตนดงรืคเงยีเนาผณมรากาลงลพเทบนเ

งาตมไมลงรืคเ  ๆ  ยามงุมดุจีมนันงลพเทบะลตแนใีทยดโ
ำนดไงลพเทบีทณรากบะรปบัระลแงัฟงลดไงัฟูผใ าเ น

งเงัฟูผงขกึรูมาคะลแณมรายดนในัน  ในการแ ดง
ยาลกาลทีงลพเทบยดปไบกะรป  าทิเชน บท

งขธนัพะรป  มล. ยรงพ  งยัภ  จากบทเพลงลม ล 
รื  นัฝนใ  งมืเฟแากนารงขารงรืเาลเีทธนัพะรปทบ

นชวายเยัมสมวรีรตนดงวรากงรคโ
ASEAN Contemporary Music Ensemble

ีทนังาะร  2 ถึง 9 ิง าคม 2557 นาง า ธู ิริ 
คาร พง  (Double Bass) นัก ึก า ถาบันดนตรี 
กัลยาณิ ัฒนา นายเ กข ิลป รี ุข ันต (Violin) 

ทันปฐยาน  จิกยลูบพไิตรยีกเ  (Viola) ีณาภุางานะลแ  
ชินายัชน  (Cello) นชายเคงายิรุดงกาจีรตนดนชายเ  

านฒัิณายลักีรตนดนับาถ  นทแัตน็ปเใกืลเดัคบัรดไ
ประเท ไทย ทเะรปนทแัตบักมรพ  รปโคงิ  ยีซเลเาม  

 งวงอขตริสเนอคงดสแราก P 8 ีทงัรค OY

กรแงัรคตริเนคลากูดฤนใยาทดุตริเนคงดแราก  
(PYO Inaugural Season Finale) นชายเคงายิรุดงงข

านฒัิณายลักีรตนดนบัาถ  ำรากตใยาภ าน ยเพลงข ง
มาเ โตร นยีมเดเ  โิรโไ  ำูผ า งงแีรตนดรากยน

รกัจาณาชารงแนชายเคงายิรุด  (NYSO) ดไยคเงึซ
ดปิเตริเนคงัรคืมเงัฟูผกแใจใบัทะรปมาคงาร
นทันางงึถนทะญใงิยทีธนัพะรปทบตใยาภลากูดฤ

ิลป ยาง Picture at an Exhibition ข งคีตก ีชา
ยีซเัร  Modest Mussorgsky และ Maurice Ravel กี

ำงดโีทธนัพะรปทบงัท า งายยางืรคเบัร  Serenade 
for Strings โดย Sir Edward Elgar งาระลแงึรตารตีท

มชูผบักใจใบัทะรปมาค  ีทนัืมเ  31 มคางิ  2557 
ณ านฒัตีคงัง  านฒัิณายลักีรตนดนับาถ

เมื่ ันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2557 ทาง ถาบัน Serotonin 
Culture าธารณรัฐเกา ลีใตไดเชิญ าจารย ถาบัน
ดนตรีกัลยาณิ ัฒนาไปร มฝก บรมเชิงปฏิบัติการดาน
ดนตรีเพื่ ังคม นำาโดย าจารย ุภพร ุ รรณภักดี 

ำจะรปยราจา า ำา รตาคงายิรุดาชิกัน  พทเงพณุคะลแ  
จิตด งเปรม ผูจัดการ งดุริยางคเยา ชน ถาบันดนตรี
กัลยาณิ ัฒนา ภายใตเนื้ าการจัดการดนตรีเพื่ ังคม 
โดยคณะผูเยี่ยมชมจาก ถาบันดนตรีกัลยาณิ ัฒนา 

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 ัฒนธรรม การกี าและการท งเที่ย  

ีลากเฐัรณราธา  รากะลแรากิตับิฏปมุชะรปมราขเืพเ
จัดแ ดง งดนตรีพื้นเมื งเ เซีย ในงาน 2014 ASIA 
Traditional Music Committee ประจำาป 2557 ณ 
าธารณรัฐเกา ลี 
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ยีซเีนดโนิ  นิปปิลิฟะลแ  มรีรตนดงบกังดแมรืพเ
นยีซเานชายเยัม  (ASEAN Contemporary Music 

Ensemble ืร  ACME)   ในการแ ดงม กรรมดนตรี
ิตาชานานยัมมร  “International Summer Course 

for New Music Darmstadt” ณ ประเท เย รมนี โดย
ไดร มแ ดงกับ ง Studio MusikFabrik ณ เมื ง 

ดัตมราด  และ ญลโคโงืมเ  ำรากตใยาภ าน ยเพลงข ง 
Peter Veale

รีาป  L’heure du berger โดย Jean Francaix นตน็ปเ  
ำนรากงึถมร า กรแงัรคงดแกงลพเ  (World Premiere) 

ำา บัร  Woodwind Quintet และ Piano ยดโธนัพะรป  
. ฐรเริ  รพมัรุฑณัป  ธนัพะรปทบกาจ  Drone for 6 

Musicians งกิชามญิชเรากีมดไงัยีนกาจกน  PYO มา
งลพเทบนใงดแมราขเ  Divertissement ข ง Emile 

Bernard รากิรบรากงรคโงขงึนนน็ปเีนงดแรากงึซ
มคงัพืเกิาลคีรตนดนาดงาทรากาชิ  “Musique de 

la Vie et de la Terre”

รากงรคโงอข sdniW eht fo sdooM ตรสิเนอคงดสแราก มคงสัอืพเกิสสาลคีรตนดนาดรากาชิวรากิรบ
“Musique de la Vie et de la t erre”

 ณ etutitsnI erutluC ninotoreS นับาถสที นางดูาษกึศ ตใีลหากเฐัรณาธาส ลซโงุรก

ไดร ม ภิปรายถึงการจัดกิจกรรมดนตรี ลาก ลายรูป
แบบผานการแลกเปลี่ยนค ามรูเพื่ นำามาประยุกตใชใ
เ มาะ มกับบริบทข งแตละประเท  ร มทั้งเขาร มชม
งานม กรรมดนตรี Serotonin และการแขงขันกล ง
ประจำาปในร บชิงชนะเลิ ระดับชาติ งัรคน็ปเนึขดัจงึซ  
ีท 2 ดีีทติจงาทะาภขุงารมิรเพืเคงะรปุถตัีมยดโ

นชายเบักใ



  

 

 

 

 

 ดรไีซ นางนใรีตนดงดสแาษกึศกัน
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Si Philemon ฯลฯ งายงัฟผูจใบัทะรปทีงลพเทบะลแ  
Londonderry Air งแยัมมรมรรกณรรัตดิปเีธิพนใ

นยีซเา  (S.E.A. Write) 7 ยาทดุมลเ  ณ รตาปลิะณค  
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร ทาพระจันทร ีทนัมืเ  30 
กรกฎาคม 2557
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นำาเ น การแ ดง Moods of the Winds โดยการนำา
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งขธนัพะรป  มล. ยรงพ  งยัภ  จากบทเพลงลม ล 
รื  นัฝนใ  งมืเฟแากนารงขารงรืเาลเีทธนัพะรปทบ

นชวายเยัมสมวรีรตนดงวรากงรคโ
ASEAN Contemporary Music Ensemble
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2nd Season PRINCESS GALYANI VADHANA INSt It Ut E OF MUSIC YOUt H ORCHESt RA, PYO

UPCOMING

EVENt S 

Sunday 21st December 2014

‘Musique de la Vie et de la Terre’

Rama VIII Park (สวนหลวงพระราม 8)
Vanich Potavanich, Conductor

Saturday 31st January 2015

‘American in Paris’ 

Main Hall, Thailand Cultural Centre
Norman Huyhn, Conductor

นชวายเคงายิรุดงวงอขงึนหีทตริสเนอคลากูดฤนิสจ็รสเกาจงัลห 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันฯ ไดจัดใหมีการการสอบคัดเลือก
เยาวชนดนตรี ีทนัวงาวหะรนใ  4, 5 และ 11 มคาลุต  2557 กิชามสน็ปเอืพเ

ีทตริสเนอคลากูดฤนใ  2 ยาทาทมาวคมาวคบักบพะจีรตนดนชวายเงซึ  
ธนัพะรปทบงัท  ิตาชานานบัดะรนใรกยทาวกาจูรมาวคบักมอรพ  งัทกีอ

นขมขเงายอนชวายเบักหในฝกึฝามะจีทรกายทวิ

 การแสดงคอนเสิรตเปดฤดูกาลที่ 2 ของวงดุริยางคเยาวชน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยความรวมมือระหวางสถาบันดนตรีกัลยา 
และสถาบันเกอเธ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ภายใตการอำานวยเพลงของ 
Christoph Poppen จากสหพันธรัฐเยอรมนี โดยมีผูเขารวมชม ณ 
หองสังคีตวัฒนาอยางเนืองแนน โดยทานผูสนใจสามารถติดตามชม 
ขาวสารของวง PYO ผานทาง Facebook และ Website ของ PYO ไดที่  
www.pgvim.ac.th/pyo

ีทนัวอืมเ  23 มคาลุต  2557 ณ งอห  G201 รทนิรคนชารตีคราคาอ  
านฒัวิณายลักีรตนดนับาถส  าษกึศกนั  นับาถสนชวายเคงายริุดงวกิชามสะลแ

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา บกัยาสงอืรคเรากิตับฏิปงิชเมรบอรากมวราขเดไ  
Christopher Poppen บรัดไงึซีรตนดนชวายเีทีดสากอโน็ปเาวดไอืถ

ีนูผนิลอโวไนาดงาทยราจามรปกาจณรากบสะรป  ีทนัวอืมเ  23 มคาลุต  2557 
ณ งอห  201 รทนิรคนชารตีคราคาอ  านฒัวิณายลักรีตนดนับาถส

ติฑณับรตสาศคงายริุดรตูสกัลห  านฒัวณิายลักีรตนดนับาถส  ดิปเ
ำสาษกึศกันบรั า าษกศึรากีปบรัห  2558 ถรามาสมาวคีมีทนยรีเกันรคัมสบัรยดโ

อืมงอืรคเนใรีตนดนาดงาท  นิลอโวไ  าลอโิว  เชลโล สบเลิบเบัด  พราฮ  ราตกี
กิสสาลค  นโยีปเ  กิสสาลคงอรบัข  ตูลฟ  โอโบ ตนเิราลค  นูซสาบ  และเฟรนช 

นรอฮ  บบแปูรนใรีตนดนาดงาทถรามาสมาวคบอสดทาขเ  Public Audition 
นชณราธาสานหอต  นยากิจศฤพนอืดเนใ  และ มกราคม ตแงัตรคัมสบัรยดโ

ปไนตน็ปเีนดับ  ีทดไดยีอเะลยารมาตดิต  www.pgvim.ac.th/admission

PYO CALL FOR AUDIt ION 2014

1 ีทงัรค ”trecnoC gninepO“ nosaeS trecnoC dn2 OYP 8552 าษกึศรากีป าษกึศกันรคัมสบัร

Strings Masterclass by Maestro Christopher Poppen

Sunday 15th February 2015

‘The Ballet and the Tale’

Mahisorn Hall, SCB Park
Daniel Cohen, Conductor

June 4th June 2015

‘Rossogols en Cage’ the Opera

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music
Damrih Banawitayakit, Conductor

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

‘Finale’

Sangita Vadhana Hall, Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music
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