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FEATURE
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra Concert

“In Honour of HRH Princess Soamsawali”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จพระด�ำเนิน
เป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต
“เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ” (In Honour of HRH Princess
Soamsawali) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2561 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุม
ใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย โดย
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา (Princess Galyani Vadhana
Institute of Music Youth Orchestra
Concert: PYO) และคณะนักร้องประสาน
เสียงสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา (PGVIM
Singers) ควบคุมการแสดงโดยวาทยากร

ประจ�ำวงโอเรกอนซิมโฟนี นอร์แมน ฮเว็น
(Norman Huynh: Conductor)
การแสดงคอนเสิรต์ ของวงดุรยิ างค์เยาวชน
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ครัง้ นีถ้ อื เป็น
ครั้งที่ 2 ในฤดูกาลที่ 5 ซึ่งสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนามีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กบั นักดนตรีเยาวชน
โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนและปฏิบตั จิ ริง
ร่วมกับผูอ้ ำ� นวยเพลงทีม่ คี วามสามารถจาก
ต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ และนักดนตรีอาชีพที่เข้ามา
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ท�ำให้
บทเพลงที่บรรเลงในฤดูกาลนี้มีความยาก
และท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตาม
ปรัชญาของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ต้องการพัฒนา
ทักษะความสามารถของเยาวชนดนตรีรนุ่
ใหม่ในประเทศไทย
บทเพลงทีใ่ ช้ในการแสดงครัง้ นีป้ ระกอบไป
ด้วยบทเพลงทีม่ คี วามโดดเด่นด้านท�ำนอง 3
แบบ เริม่ จากบทเพลง Festival Overture,
Op.96 ทีม่ ชี อื่ เสียงของดมิทริ ชอสตาโควิช
(Dmitri Shostakovich) ที่ให้อารมณ์

แบบคึกคัก ฟังสนุก เขาประพันธ์เพลงนีใ้ น
ปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1974) ส�ำหรับแสดง
ที่โรงละครบอลซอย (Bolshoi Theater)
เนือ่ งในวาระ 37 ปี เหตุการณ์ตลุ าคมแดง
หรือการปฏิวตั เิ ดือนตุลาคม (Red October
or The October Revolution) ขณะที่
เขาท�ำงานเป็นทีป่ รึกษาโรงละครแห่งนี้ ซึง่
เป็นเพลงที่มีชื่อเสียง การเลือกบทเพลงนี้
มาบรรเลงเนือ่ งจากเริม่ ต้นจากบทประโคม
แตร (Fanfare) ที่ให้บรรยากาศของงาน
เฉลิมฉลอง
บทเพลงต่อมาเป็นผลงานของโคปแลนด์
(Aaron Copland) นักประพันธ์เพลง
ชาวอเมริกัน Old American Song โดย
เพลงชุดแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950) ตามค�ำขอของเบนจามิน
บริ ท เทน (Benjamin Britten) นั ก
ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ หลังจาก
ประสบความส�ำเร็จกับเพลงในชุดแรก ในปี
พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) โคปแลนด์
ได้ประพันธ์เพลงขึ้นอีกชุดหนึ่งส�ำหรับ
นักร้องและวงดุริยางค์ เพลงชุดนี้ได้แสดง
ครั้งแรกในปีต่อมา ส�ำหรับการแสดงของ
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วงดุ ริ ย างค์ เ ยาวชนสถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวัฒนาได้เลือกบทเพลงทั้งจาก
ชุดแรกและชุดที่ 2 มาแสดงรวม 6 เพลง
ได้แก่ Long time ago, Simple Gifts,
I bought me a cat, Zion’s Wall,
At the river and Ching-A Ring Chaw
ซึ่งได้มีคณะนักร้องประสานเสียงสถาบัน

ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาร่วมแสดงในบทเพลง
นี้ด้วย ท�ำให้บทเพลงมีความสนุกมาก
ยิ่งขึ้น
ส�ำหรับบทเพลงสุดท้ายได้คดั เลือกบทเพลง
Symphony No. 8 in G Major, Op.
88 ของดโวชาค (AntonÍn Dvorák)

นักประพันธ์ชาวเชค (Czech) ซึง่ เขาเริม่
ประพันธ์เพลงนี้ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ.
2432 (ค.ศ. 1889) เป็นงานที่มีส�ำเนียง
ของเพลงพื้นบ้าน ให้บรรยากาศท้องทุ่ง
และชนบท บทเพลงประกอบไปด้วยสีท่ อ่ น
ที่มีบุคลิกแตกต่างกัน ท่อนแรกเริ่มต้น
ด้วยท่วงท�ำนองอ่อนหวานให้บรรยากาศ
เหมือนรุง่ เช้าทีพ่ ระอาทิตย์กำ� ลังขึน้ ท่อน
สองเป็นท่อนช้าที่ให้บรรยากาศเหมือน
ท้องฟ้าของวัน ท่อนทีส่ ามให้บรรยากาศ
ของเพลงพื้นบ้าน และท่อนสุดท้ายเริ่ม
ต้นด้วยแตรทรัมเป็ตบรรเลงท�ำนองที่
เป็นเหมือนสัญญาณน�ำเข้าสู่ท�ำนอง
จริง ๆ ของเพลง ทีต่ ามมาด้วยการบรรเลง
ของเครือ่ งสาย บทเพลงสลับระหว่างช่วง
จังหวะเร็วคึกคักกับช่วงเพลงที่สงบลง
แม้ทงั้ สามบทเพลงจะมีความแตกต่างกัน
เพือ่ ให้เหมาะสมกับโอกาสเฉลิมฉลอง และ
ต้องการน�ำเสนอการแสดงทีม่ ที ว่ งท�ำนอง
ไพเราะหลากอารมณ์ให้กับผู้ชม
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PYO: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Orchestra Concert

“EXPERIMENT”

การแสดงคอนเสิรต์ PYO: EXPERIMENT
แสดงในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา เวลา 16.00 น. ควบคุมการแสดง
โดยวาทยากร Peter Veale จาก Studio

Musikfabrik สหพันธรัฐเยอรมนี แสดง
โดยวงดุรยิ างค์สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
(Princess Galyani Vadhana Institute
of Music Youth Orchestra Concert:
PYO) ร่วมด้วยนักดนตรีเยาวชนจาก
Musikfabrik สหพันธรัฐเยอรมนี Peter
Fritz: Violin, Elisabeth Maliks: Clarinet
และ Julian Illig: Trombone นอกจากนี้
ทาง Musikfabrik ยังส่ง Tutor: Melvyn
Poore มาช่วยแนะน�ำการเล่นดนตรีให้กบั
นักดนตรีเยาวชน
การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้มีความพิเศษที่
สืบเนือ่ งมาจากชือ่ คอนเสิรต์ Experiment
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนไทยได้

ทดลองเรียนรูก้ ารบรรเลงดนตรีสมัยใหม่ที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะการคัดเลือกบทเพลง
มาบรรเลงในคอนเสิรต์ ครัง้ นีก้ ม็ คี วามร่วม
สมัยทีใ่ ช้เครือ่ งดนตรีทหี่ ลากหลายในการ
แสดง นอกเหนือไปจากเครื่องดนตรีใน
วงดุรยิ างค์ อาทิ ฆ้องขนาดใหญ่ ฆ้องขนาด
กลาง และระฆังจีนขนาดเล็ก
ส�ำหรับเพลงเปิดคอนเสิร์ตเริ่มจากเพลง
Blossoming II, For Chamber Orchestra
ผลงานการประพันธ์ของ โทชิโอะ โอโซกาวะ
(Toshio Hosokawa) นักประพันธ์เพลง
ชาวญี่ ปุ ่ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งคนหนึ่ ง ในยุ ค นี้
ในบทเพลง Blossoming II มีพื้นฐานมา
จากเพลง Blossoming ส�ำหรับวงเครื่อง
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PYO: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
สาย 4 ชิน้ จากนัน้ ได้น�ำเสนอแนวคิดและ
วัตถุทางดนตรีแบบใหม่ โดย Blossoming
II แสดงถึงภาพดอกบัวที่ก�ำลังเบ่งบาน
อย่างช้า ๆ ภายใต้แสงอาทิตย์ บทเพลงน�ำ
เสนอด้วยเสียงโน้ตทีเ่ ริม่ ต้นจากความเงียบ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสระบัว เสียง
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้เสียงแรกนัน้ เปรียบ
เสมือนโลกที่ปรากฏบนพื้นผิวน�้ำ ดังนั้น
ท่วงท�ำนองถูกพัฒนาจากเสียงที่อยู่ภาย
ใต้เพิ่มขึ้น และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดั่งดอกบัวที่
ก�ำลังเบ่งบานโดยได้รับแรงบันดาลใจมา
จากหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
2018 Celebration for Winds, Strings
อันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
and Percussion วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ
บทเพลงในล�ำดับที่ 2 เป็นเพลง Intégrales
นักประพันธ์ นักดนตรีศกึ ษา และวาทยากร
ของนักประพันธ์ เอ็ดการ์ด วาเคส์ (Edgard
รุ่นใหม่ ในบทเพลง Celebration for
Varèse) เขาเขียนเพลงนี้ขึ้นในปี พ.ศ.
Winds, Strings and Percussion บทเพลง
2468 (ค.ศ. 1925) ส�ำหรับเครือ่ งเป่าลมไม้
นี้ให้บรรยากาศของความรื่นเริงและสีสัน
เครือ่ งลมทองเหลือง และเครือ่ งกระทบทีม่ ี
ตระการตา ผ่านท่วงท�ำนองอันหลาก
ความแตกต่างกันถึง 17 ชนิด และอุทศิ ให้
หลายทีพ่ ฒ
ั นามาจากโมทีฟหลักหนึง่ ชิน้ ที่
กับจูเลียนา ฟอร์ซ (Juliana Force) ท�ำให้
เริม่ ต้นบทเพลงจากคลืน่ ตัวโน้ตว่องไวโดย
การบรรเลงบทเพลงนี้ผู้ฟังจะได้ฟังความ
เครื่องสาย และตามด้วยเสียงโมทีฟเสียง
แตกต่างของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
แตรเดี่ยวบนทรัมเป็ต ในช่วงกลางเครื่อง
ที่น�ำมาผสมผสานให้เข้ากัน
สายเริม่ บรรเลงล้อกับดนตรีฟวิ ก์ (Fugue)
ส�ำหรับบทเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจาก จากนั้นเครื่องดนตรีกลุ่มจึงค่อย ๆ เข้ามา
ผู้ชนะโครงการ PYO: Call for Score เติมสีสัน และในขณะที่บทเพลงทวีความ

ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ดนตรีก็ถูกขัดจังหวะ
ด้วยเสียงแตรเดี่ยวที่กลับมาอีกครั้ง เพื่อ
น�ำเนือ้ หาตอนต้นกลับมา ท่อนสุดท้ายปิด
ด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองแนว
ดนตรีต่าง ๆ โหมกระหน�่ำเข้ามาซ้อนทับ
กัน และน�ำเพลงไปสู่ตอนจบอันยิ่งใหญ่
และสง่างาม

PYO: Call for Score 2018
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เปิดโอกาศให้นักแต่งเพลง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งเพลงเข้าประกวด ในโครงการ PYO: Call for Score 2018
และได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์
ธรรมบุตร, อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน คณบดีส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา และอาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
เพลงที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ คือ Celebration for Winds, Strings and Percussion
ประพันธ์โดย วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ นักประพันธ์ นักดนตรีศึกษา และวาทยากรรุ่น
ใหม่ และได้มีการน�ำมาบรรเลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ใน
คอนเสิร์ต PYO: EXPERIMENT วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมกับเงินรางวัล 1,000 US. Dollars
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Musique de la vie et de la Terre

Music for Violin and Guitar

Works by Paganini, Guiliani and Piazzolla

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและโครงการ Musique
de la vie et de la Terre: ดนตรีแห่งชีวติ
ดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต
Music for Violin and Guitar Works
by Paganini, Guiliani and Piazzolla
โดยอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ Virtuoso
Violinist และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
เอกชัย เจียรกุล นักกีตาร์คลาสสิกรางวัล
ระดับโลก โดยมีรายการแสดง N. Paganini:
Sonata in A major, Op. 61 Centone
di Sonate, Op. 64, No.1, 4 Sonata
in E minor, Op. 12 / M. Guiliani:
Variaciones en La menor, Op. 24 /
A. Piazzolla: L'histoire du tango
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เพลงร้องศิลป์ ในประเทศไทย

การเรียบเรียงและการแสดงผลงานเพลงร้องของ ดร.สายสุรี จุติกุล โดย ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา
14.00 น. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้
มีการจัดแสดงคอนเสิรต์ เพลงร้องศิลป์ใน
ประเทศไทย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
วิจัย เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย การ
เรียบเรียงและการแสดงผลงานเพลงร้อง
ของ ดร.สายสุรี จุติกุล โดย ดร.ชัญพงศ์
ทองสว่าง ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
สนับสนุนโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ซึ่งได้แสดงบทเพลงทั้งหมด 14 บทเพลง
ร้องโดย ดร.สายสุรี จุติกุล, วรรณกรรม
เพลงร้องไทยโดย ท่านผู้หญิงพวงร้อย
(สนิทวงศ์) อภัยวงศ์, นาวาตรีปิยะพันธ์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี, อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และ
อาจารย์ณฐั ยนตรลักษณ์ งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้
มุง่ เน้นศึกษาเพลงร้องศิลป์และวรรณกรรม
เพลงร้องทีป่ ระพันธ์โดย ดร.สายสุรี จุตกิ ลุ
อีกทั้งยังค้นคว้าข้อมูลประวัติความเป็น
มาของบทเพลง ศึกษาการประยุกต์ใช้
แนวคอร์ดประสานเสียงคลาสสิกตะวันตก
เข้ากับแนวท�ำนองในบันไดเสียงห้าเสียง
แบบไทย (Pentatonic scale) และ
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ความสอดคล้องของค�ำร้องภาษาไทย
กับแนวท�ำนอง ซึ่ง อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์
ทองสว่าง ได้จัดท�ำหนังสือโน้ตเพลงและ
บันทึกเสียงซีดีชุด “สายทิพย์”
ส�ำหรับนักดนตรีและนักร้องทีเ่ ข้าร่วมการ
แสดงครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์สิทธิชัย
เพ็งเจริญ นักไวโอลินและรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา, อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ
มรกต เชิดชูงาม นักเปียโน, ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนนั ท์ ผูค้ วบคุมวงประสานเสียง และ
นักร้อง ได้แก่ อ.ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ,
ผศ.พงศักดิ์ อารยางกูร, มัชฌิมา มีบ�ำรุง,
กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และศิโยน
ดาวรัตนหงษ์ การแสดงครั้งนี้มีบทเพลง
ไก่แก้ว ดวงดาว แมงมุม จบชีวิต จากนั้น
ตามด้วยเพลงสายสัมพันธ์ เงาในน�ำ้ เงาไม้
ดอกไม้ มะลิ ไม่ว่าง น�้ำท่วมทุ่ง ความงาม
อยากจะบอกว่ารัก พ้อรัก เปรียบดาวรัก
เดือน ฝากรัก ฝากรักเอาไว้ในเพลง คิดถึงเธอ
คิดถึง เพราะรัก ฟังเสียงหัวใจ เจ้าพระยา
และครอบครัวสัมพันธ์สายทิพย์
PGVIM Newsletter • Vol. 12 (January – March 2018)
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Piano Recital by Portuguese

Pianist Vasco Dantas

สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจ�ำ
ประเทศไทย โดยท่านเอกอัครราชทูต
โปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย Francisco
Vaz Patto และ the Comões
Portuguese Cultural Center ร่วมกับ
รศ. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ได้จดั แสดงคอนเสิรต์ Piano Recital by
Portuguese Pianist Vasco Dantas
นักเปียโนทีม่ พี รสวรรค์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00
น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ก่อนแสดงคอนเสิร์ต
นักเปียโนชาวโปรตุเกส Vasco Dantas
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ได้จดั กิจกรรม Master Class ทีส่ ถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้
มีโอกาสเรียนรู้และเป็นโอกาสอันดีใน
การเผยแพร่วฒ
ั นธรรมโปรตุเกสให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น
โปรแกรมส�ำหรับการแสดงเริ่มด้วย
บทเพลง Kinderszenen (Scenes of
Childhood) ของ Robert Schumann
ต่อด้วยเพลง Cenas Portuguesas
(Portuguese Scenes) ของ Vianna
da Motta, Firebird ของ Stavinsky /
Agosti, Pictures at an Exhibition ของ
Mussorgsky และปิดท้ายด้วยบทเพลง
3 Preludes ของ Gershwin

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Turkish Concert

Performed by Percussive Colors Duo
RÜYA TANER (Pianist) and
DINÇER ÖZER (Percussionist)
สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจ�ำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาจัดแสดงคอนเสิร์ต Turkish Concert ในวันจันทร์ที่
22 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา โดยศิลปินชาวตุรกี 2 ท่าน RÜYA TANER (Pianist) and
DINÇER ÖZER (Percussionist) ส�ำหรับรายการแสดง เริ่มต้นด้วย
บทเพลงของ Zeybek: Ulvi Cemal Erkin จากนัน้ ได้บรรเลงเพลง
อีกหลายบทเพลงทีล่ ว้ นแต่มคี วามไพเราะ และปิดท้ายด้วยบทเพลง
ของ Sayram Akdil: Piano Pieces Nr. 6

UN International Holocaust Memorial Day

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้มโี อกาสเข้า
ร่วมงาน “วันร�ำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้าง
เผ่าพันธุส์ ากลขององค์การสหประชาชาติ:
Un International Holocaust
Memorial Day” ประจ�ำปี พ.ศ 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ
ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Convention Center: UNCC)
โดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำ
ประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำ� หรับเอเชีย
และแปซิฟิก (Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific:
ESCAP) เพือ่ ร�ำลึกถึงผูบ้ ริสทุ ธิท์ เี่ สียชีวติ ใน

เหตุการณ์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ โดยจ�ำนวนนีเ้ ป็น
ชาวยิวประมาณ 6 ล้านคน และผู้บริสุทธิ์
ชนชาติอื่น ๆ อีกหลายล้านชีวิตที่เสียชีวิต
ในค่ายกักกันนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้
ที่ 2 นอกจากนีย้ งั เป็นวันทีค่ า่ ยกักกันเอาส์
ชวิตซ์-เบียร์เคเนา (Auschwitz–Birkenau)
ค่ายกักกันทีใ่ หญ่สดุ ของนาซีถกู ท�ำลายลง

ความรุนแรง อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีก

ภายในงานได้มีการกล่าวสุนทรพจน์และ
จุดเทียน โดยแขกรับเชิญ 5 ท่าน รวม
ถึง รศ. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้
กล่าวสุนทรพจน์และจุดเทียนเล่มที่ 5 อีก
ส�ำหรับปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความ ทัง้ ยังมีการแสดงดนตรีของนักศึกษาสถาบัน
รับผิดชอบของมวลมนุษย์จากความทรง ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในบทเพลง Heitor
จ�ำและการศึกษาเหตุการณ์การฆ่าล้าง Villa-Labos’Bachianas Brasileiras
เผ่าพันธุ์” เพื่อน�ำบทเรียนจากเหตุการณ์ No.5
ดังกล่าวมาเตือนใจให้ทุกคนปฏิเสธการ *** วันร�ำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุส์ ากลของ
เหยียดเชื้อชาติ การมีอคติ และการใช้ องค์การสหประชาชาติ คือ วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี
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11

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Bloco Malagasy #Asia Tour 2018

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00–18.00 น. กงสุลกิตติมศักดิ์
มาดากั ส ดาร์ ป ระจ� ำ ประเทศไทย ร่ ว มกั บ สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้
จัดแสดงคอนเสิร์ต Bloco Malagasy โดยคณะนักดนตรีจากสาธารณรัฐ
มาดากั ส การ์ ณ ลานด้ า นหน้ า พระอนุ ส าวรี ย ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะนักดนตรีจากมาดากัสการ์
กลุ่มนี้ได้ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยความคิดริเริ่มของ NGO Bel Avenir
เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเสรีภาพและพัฒนาชีวิตของผู้หญิงในแอฟริกาใต้ ซึ่งได้
เดินทางท�ำการแสดงตั้งแต่ในแอฟริกาใต้ บราซิล กัมพูชา ไทย และสเปน
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Japan Youth Guitar Ensemble: JYGE

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้มีโอกาสต้อนรับ Japan
Youth Guitar Ensemble ควบคุมวงโดยวาทยากร Touru
Kobayashi จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ให้กบั นักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และ
ได้จดั แสดงคอนเสิรต์ ร่วมกับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิค ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 8
มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00-18.00 น.
JYGE ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 ซึง่ มาจาก
ต่างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแต่เหมือนกัน
ทีพ่ วกเขามีความสามารถในทางดนตรีและ
กีตาร์คลาสสิค ส�ำหรับโปรแกรมการแสดง
เริม่ ต้นด้วยเพลง summer: Joe Hisaishi
arranged by Naoko Shimazaki ตาม

ด้วยเพลง Volare: Federico Modonno arranged by Satomi Arai, Moon
River: Henry Mancini arrange by
Masaki Onuma, The Starry Night
1: Jun Takeuchi (world premium),
Concerto Grosso Op.6-12: George

Frederic Handel arrange by Touru
Koba- yachi, Introduction and
Fandango: Luigi Boccherini arrange
by Satomi Arai และปิดท้ายด้วยบทเพลง
Jyonetsu-Tairiku: Taro Hakase
arrange by Satomi Arai

PGVIM Newsletter • Vol. 12 (January – March 2018)

13

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี

The Student Professional Career Development Project
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไม่ได้เป็นเพียง
สถานศึกษาด้านดนตรีเท่านั้น แต่สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นายังมีหน้าทีส่ ำ� คัญในการ
เผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างสถาบันดนตรีตา่ ง ๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ส�ำหรับในประเทศไทยทาง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้มีโครงการ
พัฒนานักศึกษาสูว่ ชิ าชีพทางดนตรี อันเป็น

ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมในการท�ำนุบำ� รุงศิลป
วัฒนธรรม เพือ่ ฝึกให้นกั ศึกษามีทกั ษะรอบ
ด้านในการท�ำดนตรี อาทิ การบริหารจัดการ
การแสดง การจัดรายการแสดง รวมถึงสร้าง
เครือข่ายนิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญของโครงการ
เพือ่ สร้างพืน้ ทีก่ ารแสดงดนตรีและโอกาส
ให้กบั นักศึกษาทางด้านดนตรีของสถาบัน

ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานระหว่างสถาบันการ
ศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านดนตรี
ในปี พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมทั้งหมด 3
กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ “สานฝันปันดนตรี”

กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์สานฝันปันดนตรี
เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา
สูว่ ชิ าชีพทางด้านดนตรี จัดขึน้ ระหว่างวันที่
5–7 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนมัธยม
กัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความ

หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม และ
ศาสนาอย่างมาก ทัง้ ชาติพนั ธุป์ ะกาเกอญอ
ม้ง และกลุม่ เมือง โดยครัง้ นีด้ ำ� เนินการโดย
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 ของสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา ซึง่ ได้รว่ มกันสร้างสรรค์กจิ กรรมผ่าน
เสียงดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
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โอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงาน น�ำองค์ความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดไปสู่
น้อง ๆ นักเรียนผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์
ที่พวกเราได้ร่วมกันรังสรรค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่พี่ ๆ ได้นำ� ความรู้
ด้านดนตรีไปสูน่ อ้ งเท่านัน้ พีส่ ถาบันดนตรี
ยังได้เรียนรูบ้ ทเพลงพืน้ เมืองของแต่ละกลุม่
ชาติพันธุ์ จากพ่อเฒ่า แม่เฒ่า และผู้ใหญ่
ในหมู่บ้าน จากนั้นได้ร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงาน โดยการประพันธ์เพลงที่สะท้อน
จากมุมมองความคิด ความรู้สึก ค�ำพูดที่
แฝงไปด้วยเรื่องราวของภาษา วัฒนธรรม
ชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งที่พวก

เขาต้องการจะถ่ายทอด ทั้งหมด 8 เพลง
ได้แก่ บ้านของหนู บือโส่โจ๊ะ (ชือ่ ภูเขาหลัง
โรงเรียน) เด็กดีกลั ยา ยิม้ มาม่า มูเจ๊ะเคีย้ ะ
หนาวกัลยา และอัวหนูซ่ วั นุ (ภาระหน้าที)่
ความท้าทายของโครงการนีม้ หี ลายประการ
เริม่ ตัง้ แต่นกั ศึกษาไม่ทราบรายละเอียดใน
การจัดกิจกรรม ทัง้ จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วม ช่วงวัย
และสถานที่ โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องเป็น

ผู้น�ำกลุ่มเพียงล�ำพัง และต้องสร้างสรรค์
ผลงานภายในเวลาจ�ำกัด ถึงอย่างนั้น
กิจกรรมครั้งนี้ก็ประสบความส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ประการ
หนึง่ ท�ำให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์การ
เรียนรู้หลากหลายมิติ โดยเฉพาะการท�ำ
กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Concert in collaborative between Faculty of Music and
Performing Arts, Burapha University
and Princess Galyani Vadhana Institute of Music

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัด
แสดงคอนเสิร์ต Chamber and Big Band ในวันอาทิตย์ที่ 4
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอทวี หอมชง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทาง
ด้านดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การแสดงครั้งนี้
เป็นการแสดงของนักศึกษา โปรแกรมการแสดงเริม่ จาก Wind
Ensemble ในบทเพลง F. Farkas: Woodwind Quintet,
Z. Abreu: Tico Tico นอกจากนี้ยังมีเพลงอื่น ๆ อีกหลาย
บทเพลงโดยปิดท้ายด้วยเพลง Hey Brother Saxophone
ของ Arr. J. Nelson
หลังจากนั้นเป็นการแสดงของ Big Band ซึ่งมีบทเพลงจ�ำนวน
มาก อาทิ The Girl from Ipanema: A. C. Jobim, Arr. R.
Holmes, เพลง Fly me to the moon: B. Howard, Arr.
S. Nestico และ Summer Times: G. Gershwin, Arr. D.
Wolpe นอกจากนี้ยังมีเพลงอื่น ๆ อีกหลายบทเพลง
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

STURM und DRANG Concert

คอนเสิร์ต “STURM und DRANG” เป็น
ส่วนหนึง่ ในโครงการพัฒนานักศึกษาสูว่ ชิ าชีพ
ทางด้านดนตรี ซึง่ จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้
แสดงให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ของนิสติ นักศึกษา
ในการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้าน
ดนตรีมาประยุกต์ใช้ อีกทัง้ ยังใช้ดนตรีเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนัก
ดนตรีจากสถาบันอืน่ ๆ เนือ่ งจากคอนเสิรต์
ครั้งนี้นักศึกษาได้เชิญเพื่อน ๆ นักดนตรี
จากสถาบันอืน่ มาแสดงดนตรีรว่ มกัน โดย
แสดงในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

The Great Change of My Heart ผลงาน ได้กล่าวว่า “ดีจา้ ” ค�ำทักทายทีไ่ ด้กลับมา
ของนายประติวรรษ พรหมทอง 1 ในสมาชิก พบเจอกันอีกครัง้ หนึง่ วงดีจา้ ได้แสดงเพลง
ของวง
ครอบครัวหมี การแสดงในล�ำดับต่อมาเป็น
ของวงอนันดา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ
จากนัน้ เป็นการแสดงของวง Deejaa (ดีจา้ ) กลุ่มนักศึกษาแขนงแจ๊สของวิทยาลัยการ
ซึ่งมีสมาชิกเพียง 3 คน ที่มีเรื่องราว ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ร่วมกันและได้มีช่วงเวลาที่ได้ห่างหายกัน เจ้าพระยา ได้แสดงเพลง สายัณห์ ประพันธ์
ไป จนเกิดเป็นชื่อวงที่ต้องการสื่อให้เห็น โดยอนันดา ตามด้วยวงม่วนน�ำกัน เป็นวง
แม้ว่าจะต้องแยกย้ายแต่ยังคงเฝ้ารอวันที่ ดนตรีทมี่ คี วามหลากหลายของเครือ่ งดนตรี

วงดนตรีรบั เชิญเริม่ จากวง DSRU Jazz Big
Band ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จาก
การรวมตัวกันของนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ได้เล่นเพลง Oh
I Say: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเพลง Big Dipper:
Thad Jones ตามด้วยวง Wangna Brass
Ensemble เกิดจากรวมตัวของนักศึกษา
สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา คณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เล่นเพลง
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ทีผ่ สมผสานกันอย่างลงตัวและสร้างสรรค์
เสียงดนตรีทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ของม่วนน�ำกัน
และได้แสดงบทเพลงเต้ย
Weissen Brass Octet เป็นวงที่ท�ำการ
แสดงในล�ำดับต่อมา ซึง่ เกิดจากการรวมตัว
กันของนักศึกษาภาควิชาเอกดนตรีตะวันตก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดง 2
บทเพลง คือ A Town with an Ocean
View: Joe Hisaishi และ Rakuichi rakuza:
Shuhei Tamura วงต่อมาคือ Ensemble
Contrast บรรเลงเพลง Trio Serenade
in F minor, Op. 73: Robert Kahn วง
The Pick I Used เป็นวงดนตรีอีกวงหนึ่ง

ที่ได้เข้าร่วมแสดง ซึ่งเกิดจากการรวม
ตัวของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี โดยได้
แสดงดนตรีในรูปแบบ Alternative Rock
ในบทเพลง ภวังค์ (Loop) ประพันธ์โดย
กลศักย์ สุมโนจิตราภรณ์ ปิดท้ายด้วยวง
ของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา: PGVIM

อาจารย์ Dr. Jean-David Caillouet ร่วมน�ำเสนอผลงาน
อาจารย์ Dr. Jean-David Caillouët อาจารย์
ประจ�ำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เข้าร่วม
น�ำเสนอผลงานทางวิชาการและเป็นวิทยากร
พร้อมกับนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
นางสาวภัทรภร ปรีชานนท์ เอกเครือ่ งฟลูต (Flute)
และนายกรวิชญ์ อนุนตการุณ เอกเครื่องกระทบ
(Percussion) ณ College of Music Seoul,
National University สาธารณรั ฐ เกาหลี
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“C ASEAN” business arts cultureth

Sustainable Development Dinner Talk 14 March 2018

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเชิญ
จาก C ASEAN และ Yanus Center
Asian Institute of Technology ให้
เข้าร่วมแสดงดนตรีรว่ มกับ นายกามเทพ
ธีรเลิศรัตน์ นักระนาดเอก เพือ่ แสดงในงาน
Sustainable Development Dinner
Talk เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2561
ณ C ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ซึง่ ทางสถาบันได้จดั ส่งนักศึกษารวมทัง้ หมด
8 คน รวมเป็น String quintet เข้าร่วม
แสดงในครั้งนี้
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานท�ำ

เมือ่ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม และวันอาทิตย์
ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางส�ำนัก
วิชาดุริยางคศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ และเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่
การมีงานท�ำ โดยท่านอธิการบดีสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ได้ให้
ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา
2557 ผ่านแนวคิดจากพระจริยวัตรของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา สร้างแผนการด�ำเนินชีวติ ให้แก่นกั ศึกษาที่
ณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เริม่ ต้นด้วยความฝันจากสิง่ ทีร่ กั คือดนตรี
ด�ำเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการ โดยได้
ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรม รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อโณทัย นิตพิ น
นักศึกษาได้ร่วมกันเสวนาผ่านการอบรม คณบดีสำ� นักวิชาดุรยิ างคศาสตร์ สถาบัน
เชิงปฏิบตั กิ ารจากวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในหัวข้อเสวนา
ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ จากคณะ จบแล้วจะไปไหน ท�ำอย่างไรจึงจะเป็น
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บัณฑิตมืออาชีพ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม
นายเอกคุณ โพธิพ์ นู ศักดิ์ จากบริษทั ชัน้ น�ำ สัมพันธ์ เปิดใจ ฉันและเธอ จากเพื่อนสู่
อย่าง SCG โดยการเสวนาน�ำไปสูก่ ระบวนการ ความทรงจ�ำ
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General Information
Upcoming
Events
Musique de la Vie: Images and
Imaginings: Robert Schumann’s
Carnaval and Kinderszenen

Elissa Miller-Kay
Wednesday, April 4, 2018
7.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Souls
(Percussion Solo and Ensemble Concert)
Tanasit Siripanichwattana
Wednesday, April 11, 2018
7.30 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Quatuor pour la
fin du temps

Hayne Kim, violin
Andrew Healey, cello
Tanyawat Dilokkunanant, clarinet
Anothai Nitibhon, piano
Wednesday, May 16, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Duo Recital for
Pianoforte and Harpsichord

Chanyapong Thongsawang, Pianaforte
Alberto Firrincieli, Harpsichord
Wednesday, May 30, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

PYO: In Memoriam Celebrating the life
of HRH Princess Galyani Vadharna on
the Occasion of the 10th Anniversary
of the Her Passing

Niklas Willén, Conductor
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra
Sunday, June 10, 2018
4.00 p.m. Main Hall, Thailand Cultural Center

Musique de la Vie:
Chamber Music Concert

Anothai Nitibhon
Saturday, June 23, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Play around Concert

Kalaya Pongsathorn, Flute
Margaret Hayne Kim, Violin
Apichai Chantanakajornfung, Guitar
Padet Netpakdee, Guitar
Sakol Siripipattanakul, Guitar
Kittaporn Wongpayak, Guitar
Andrew Healey, Cello
Wednesday, June 27, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Duo Recital for
Violin and Piano

Sittichai pengcharoen, Violin
Eri Nakagawa, Piano
Wednesday, July 11, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
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Upcoming Events
Princess Galyani Vadhana International
Ensemble Competition 2018

ASEAN Youth Ensemble (AYE) Workshop

Wednesday – Sanday, 18-22, July, 2018
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

ASEAN Young Musicians & Composers
Saturday-Friday, 25-31, August, 2018
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: “The Rhythms of
Life” In search of The Four Seasons….

Princess Galyani Vadhana Institute of
Music International Symposium

Jean-David Caillouët with special guests
Wednesday, July 25, 2018
8.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Ensemble Music
Makers: PGVIM Viola Ensemble

Suppaborn Suwanpakdee
Miti Visut-Umporn
Pongthep Jitduangprem and PGVIM Viola
Students
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Wednesday, August 1, 2018

Musique de la Vie: Migration Redux

Jiradej Setabunhu
PGVIM Students
Wednesday, August 8, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
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Wednesday-Friday, 29-31, August, 2018
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music)
เลขที่ 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2447 8597
โทรสาร 0 2447 8598
Website www.pgvim.ac.th
Facebook PGVIMusic
			
PrincessGalyaniVadhanaYouthOrchestra
			
pgvsorganization
Email
reservation@pgvim.ac.th
			
activity@pgvim.ac.th
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PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC
2010, Arun Amarin 36, Bang Yi Khan
Bang Phlat, Bangkok Thailand 10700
Phone: (66)2447-8597 / Fax: (66)2447-8598
Website: www.pgvim.ac.th
Facebook: PGVIMusic / PrincessGalyaniVadhadaYouthOchestra / pgvsorganization
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