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การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตยุคใหม่
ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2496 แต่สมั พันธไมตรีระหว่าง
ทัง้ สองอาณาจักรได้เกิดขึน้ มาตัง้ แต่ 150 ปี
ก่อน นับตั้งแต่มีการจัดท�ำหนังสือสัญญา
ไมตรี การค้า และการเดินเรือ ระหว่าง
ราชอาณาจั ก รสยามกั บ จั ก รวรรดิ
ออสเตรีย-ฮังการี เมื่อปี 2412 ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยามและสมเด็ จ
พระจักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิ
ออสเตรีย-ฮังการี ความสัมพันธ์และมิตรภาพ
ระหว่างไทยกับออสเตรียได้เจริญงอกงาม
อย่างมีเสถียรภาพ และต่อเนือ่ งยาวนานบน
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รากฐานทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ นั่ คง แตกยอด
ออกสูค่ วามร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้า
การลงทุน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และดนตรี รวมถึงความคุ้นเคยและความ
เป็นมิตรภาพระหว่างกันให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนสืบไป
เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี สัมพันธไมตรี
ไทย-ออสเตรี ย ในปี 2562 สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุณารับเชิญเสด็จพระราชด�ำเนิน
เป็นองค์ประธาน “การแสดงดนตรีฉลอง
150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย”
ณ โรงละครพระราชวังเชินบรุนน์ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในวันที่ 23

มิถนุ ายน 2562 นับเป็นพระกรุณาธิคณ
ุ ต่อ
การกระชับมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยาวนาน
ระหว่างสองประเทศด้วยดนตรีอันเป็น
ภาษาสากล อีกทั้งยังเป็นนิมิตหมายอัน
เป็นมงคลต่อการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
เวียนนา อีกด้วย
การแสดงครั้งนี้ควบคุมการแสดงโดย
วาทยากรที่ มี ช่ื อ เสี ย งชาวออสเตรี ย
ศาสตราจารย์ โ จฮั น เนส ไมเซิ ล
บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เฉพาะกิจ
ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ
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กรุงเวียนนา แสดงเดีย่ วเปียโนโดยศิษย์เก่า
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา นางสาวธนพร
ทรงเกียรติศกั ดิ์ Piano Forte รายการแสดง
เริม่ ต้นด้วยบทเพลงของ Johann Strauss
Jr.: Overture from the operetta “Die
Fledermaus” ตามด้วย Joseph Haydn:
Divertimento in C Major for pianoforte
and orchestra, Hob. XIV: 4

FEATURE
จากนั้นเป็นบทเพลงที่มีความพิเศษที่สุด
ส�ำหรับการแสดงครั้งนี้ คือ การอัญเชิญ
บทเพลง“กินรี สวีท” พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีการแสดงในชุดพระสุธน-มโนราห์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรเดช
กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ภาสินี ปั้นศิริ

นาฏศิลปิน ส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ เป็นการแสดงทีไ่ ด้
รับความชื่นชมเป็นอย่างดี

Concert to celebrate 150 years of friendship
between Thailand and Austria
On the occasion of the 150
anniversary of Thai-Austrian friendship
in the year 2019, Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn has
graciously consented to preside over
the “Concert Celebrate 150 Years
of Friendship between Thailand
and Austria” at the theater of the
Schönbrunn Palace, Vienna, Republic
of Austria, on Sunday, 23 June 2019.
Her graceful presence in this concert
will help further strengthen the long
friendship between both countries
through the universal language of
music. Moreover, her presence is an
auspicious sign of the close cooperation
between the Princess Galyanj
Vadhana Institute of Music and the
MDW-University of Music and the
Performing Arts Vienna.

direction of the famous musician
Piano solo performance by alumni
of the Galyani Vadhana Institute of
Music, Miss Thanaporn Songkiattisak,
This performance under baton with the honor of Piano Forte.
famous Austrian conductor Professor The show starts with the music of
Johannes Meilel. Concert by a Johann Strauss Jr., Overture from the
special orchestra between the operetta "Die Fledermaus" followed
Galyani Vadhana Institute of Music by Joseph Haydn: Divertimento in C
and the University of Music and Major for pianoforte and orchestra,
Performing Arts in Vienna under the Hob. XIV: 4
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งานแถลงข่าว “การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี
สัมพันธไมตรี ไทย-ออสเตรีย”
รศ. นราพร จันทร์โอชา ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การแสดง
ดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย”
ณ ห้องครึ่งวงกลม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ซึง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น
องค์ประธานในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถนุ ายน 2562 เวลา
15.00 น. ณ โรงแสดงละคร พระราชวังเชินบรุนน์
(Schönbrunn Palace Theater) กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย และจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งใน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา บรรเลงโดย
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ฮังการี

From then on, the most special
song for this performance is the
introduction of the song "Kinnaree
Suite", written in His Majesty King
Bhumibol Adulyadej which was
honored by Dr. Teeradach Klinchan
and Pasinee Pansiri, the Artist, Fine
Arts Department, Ministry of Culture
Which is a performance that has
been well appreciated.

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
และฮังการี ได้สืบเนื่องมาจากการลงนาม
ในสนธิสัญญาไมตรีทางการค้าและการ
เดินเรือระหว่างราชอาณาจักรสยามกับ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เมือ่ 2412 และ
ได้มคี วามสัมพันธไมตรีกนั สืบเนือ่ งมาจนถึง
ปัจจุบนั ทัง้ ด้านการค้า การลงทุน และการ
ศึกษา ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เวลา 19.00 น. สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
ร่วมกับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้จดั
แสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรี
ไทย–ฮังการี ณ Nador Hall การแสดง
ครั้งนี้บรรเลงโดยวง PGVIM Strings
ควบคุมวงและเดี่ยวไวโอลินโดย อาจารย์ นอกจากนีย้ งั มีการลงนามในหนังสือแสดง
สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่าย เจตจ�ำนงในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ดนตรีระหว่างสถาบันดนตรกัลยาณิวฒ
ั นา
กิจการพิเศษ
และสถานการดนตรี Franz Liszt เพื่อ

เพิ่มพูนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีคลาสสิก
ระหว่างกันในอนาคต
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Concert to Celebrate 150 Years of Friendship between
Thailand and Hungary

Diplomatic relations between
Thailand and Hungary was due to
the signing of the Treaty of Amity of
Commerce and Navigation between
the Kingdom of Siam and the
Austrian-Hungarian Empire in 1869,
and had a close relationship with the

present both in trade, investment
and education. Therefore, on 25
June 2019 at 19.00 hrs., the Royal
Thai Embassy in Budapest Republic
of Hungary together with the Kalyani
Vadhana Music Academy Held a
music concert celebrating 150 years
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of Thai-Hungarian relations at Nador
Hall. This performance was played
by PGVIM Strings, band and solo
violin by Mr. Sittichai Pengcharoen,
Vice President for Special Affairs.

คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PYO: Celebrating the Coronation of His Majesty the King Rama X
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและวงดุรยิ างค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้
จัดคอนเสิรต์ เพือ่ เฉลิมฉลองเนือ่ งในมงคล
วโรกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในวันที่ 26
พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
บรรเลงโดย วงดุรยิ างค์สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา ควบคุมวงโดยวาทยากรทีม่ ชี อื่ เสียง
ชาวอเมริกา Norman Huynh และแสดง
เดีย่ วไวโอลินในบทเพลง Violin Concerto
in D Major, op.35 โดย อาจารย์สิทธิชัย
เพ็งเจริญ รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา การแสดงครัง้
นี้ยังได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศิลปะ
แห่งเมืองหนานจิง (Nanjing University
of Arts) สาธาณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วม
ท�ำการแสดงด้วย

ส�ำหรับบทเพลงแรกถือเป็นเพลงพิเศษ ซึ่งมีคณะนักร้องประสานเสียงที่ฝึกซ้อม
สุดส�ำหรับการแสดงครั้งนี้ คือ สยามินทร์ โดยอาจารย์ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ ซึ่ง
วชิ ร าลงกรณ์ ประพั น ธ์ ท� ำ นองโดย สร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ มอย่างมาก
คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุญยะรัตเวช และ
ประพันธ์คำ� ร้องโดย นายดลชัย บุญยะรัตเวช
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กิจกรรมนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Musique de la vie concert series 2019

Stravinsky: PGVIM Orchestra

Ensemble Music Makers: DUSK AND DAWN
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น.
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และโครงการ
Musique de la vie concert series
2019 ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต Ensemble
Music Makers: DUSK AND DAWN ณ
Wood Box, Thai Asian Music Centre
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยอาจารย์
ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี (วิโอลา) ผู้ช่วย
อธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา และอาจารย์
ดร.อโณทัย นิติพน อาจารย์ประจ�ำส�ำนัก
วิชาดุริยางคศาสตร์
รายการแสดงเริ่มด้วยบทเพลง Arnold
Bax: Sonata for Viola and Piano
(molto moderato-Allegro), Toru
Takemitsu: A bird Came to the Walk
for viola and piano นอกจากนี้ยังมีอีก นักแต่งเพลงแต่ละท่านในแต่ละช่วงเวลา โดยจบการแสดงที่เพลง Music for viola
หลายบทเพลงที่มีความแตกต่างกันของ and piano (2019): Sngkn Kim

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้จดั การแสดง
คอนเสิรต์ Stravinsky ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย PGVIM
Orchestra ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์
สิทธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ

พิเศษ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ซึง่ เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้รวมผลงาน
ระดับ Orchestra masterpiece ของ
Igor Stravinsky ที่ถือว่ายากและดีที่สุด
ไว้ในคอนเสิร์ตเดียว

Princess Galyani Vadhana Institute
of Music presented Stravinsky
concert on 14 May 2019, 7.00 hrs.
at Sangita Vadhana Institute of
Music. Performance by “PGVIM
Strings” Sittichai Pengcharoen
Conductor and soloist.
Princess Galyana Vadhana Institute of
Music and Musique de la vie concert
series 2019 Presented Ensemble
Music Makers: DUSK AND DAWN at
Wood Box, Thai Asian Music Centre,
Princess Galyana Vadhana Music
Institute by Suppabhorn Suwanpakde
(viola) and Anothai Nitibhon (Piano)
on 7 June 2019, at Wood Box,
Thai-Asian Music Centre, Princess
Galyana Vadhana Institute of Music.
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Ensemble Music Makers: DUSK AND
DAWN, bring you to the experience of
day-changing in light with the music
of different times. Starting with the
1st movement from ‘Viola Sonata’
BY Arnold Bax, we will begin our
evening into dusk, then traverse
the twilight with ‘A Bird Came
down the Walk’ by Toru Takemitsu
and ‘Meditation and Processional’
composed by Ernest Bloch. With its

sound of bells and joyous procession,
the magic of the night begins with
the hope for ‘Dawn’ by Anothai
Nitibhon, follow by the tapestry of
times and memories with ‘Syama’
by Jean-David Caillouët. Leaving the
dream, we will present the ‘music
for viola and piano’ by Sngkn Kim,
heralding the coming of the new day.
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM Singers on Play

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ถวายพระพร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันล้นพ้นต่อประเทศ
และสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา รศ. คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และคณะน�ำแจกันดอกไม้ไป
ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน

ผลงานการสร้างสรรค์ดนตรี ศิลปะ ละคร
กับนิทานนานาชาติ โดยคณะนักร้อง PGVIM
Singers วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา
16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา รายการแสดงเป็นการ
แสดงนิทานประกอบบทเพลงที่ประพันธ์
โดยคณะนักร้อง PGVIM Singers ร่วม
กับบทเพลงคลาสิกทีค่ ดั สรรตามท้องเรือ่ ง

และวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละชาติ เริ่ม
ด้วยนิทานเรือ่ ง ปลาซาลมอนแห่งปัญญา:
นิทานไอร์แลนด์, ตุก๊ ตาร้องไห้เก้าตัว: นิทาน
โปแลนด์, เจ้าแม่ระฆัง: นิทานจีน, เสือ
ลูกพลับแห้ง และกระต่าย: นิทานเกาหลี,
กลองวิเศษ: นิทานแอฟริกา

การร้องเพลงและสร้างสรรค์งานศิลปะ
และในแต่ละส่วนของการแสดงครั้งนี้ได้
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ
ของ PGVIM Singers ทั้งฉาก นิทรรศการ
เสือ้ ผ้า และอืน่ ๆ นอกเหนือจากการแสดง
และการร้องเพลง

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2562
ด้วยในเทศกาลสงกรานต์เวียนมาครบอีกวาระหนึง่ นี้ ทางสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาได้ก�ำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ�ำปี
2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ในการนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมสักการะพระภูมิเจ้าที่
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรงน�้ำพระ และรดน�้ำขอพร รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา

PGVIM Singers เกิดจากโครงการศูนย์
ต้นแบบ ซึ่งได้สร้างประชาคมผู้ที่สนใจใน

โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2562 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้จดั โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
รุ่นที่ 2 ณ Casta well resort pattaya จังหวัดชลบุรี เพื่อ
สร้างโอกาสให้นกั ศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
โดยสร้างสภาพแวดล้อมในทางความคิดให้แก่นักศึกษา ผ่าน
กิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพและอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ
“จบแล้วจะไปไหน ท�ำอย่างไรจึงจะเป็นบัณฑิตมืออาชีพ 1”
และกิจกรรมสัมพันธ์ “ฉันและเธอ จากเพือ่ นสูค่ วามทรงจ�ำ”
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามถวายพระพร

พิธีบ�ำเพ็ญกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะน�ำแจกันดอกไม้ไปถวาย
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้
ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้รบั เกียรติเข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง L100 อาคารศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
เนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันที่ 3 มิถุนายน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารอ�ำนวยการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเกียรติ พุทธศักราช 2562 ภายใต้การแสดง พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น.
เข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนือ่ งในโอกาส มหาดุ ริ ย างค์ ส ากลรวมใจภั ก ดิ์ ชุ ด ณ เวทีสนามหลวง ด้านทิศใต้ (ฝัง่ พระบรม
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ทศมราชั น ขวั ญ หล้ า ” ในวั น ที่ 23 มหาราชวัง)
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พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดิทร (รัชกาลที่ 8)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ คุณหญิง
วงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เข้าร่วม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 สวนหลวง
พระราม 8
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Announce

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562

ระหว่างวันที่ 1-5 มิถนุ ายน 2562 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยได้เดินทางไปดูงาน Tokyo University of Arts and
Music (Geidai), Ueno Campus, Tokyo University of Arts
and Music (Geidai), Senju Campus และ Kunitachi College
of Music ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการน�ำมา
พัฒนาองค์กร และงานในแต่ละส่วนเป็นอย่างยิ่ง

Musique de la vie: Picnic Concert
Date
Time
Artists

Friday 5 July 2019
7.00 p.m.
Dr. Apichai Chantanakajornfung

PYO: 150 Anniversary Concert of
Thai-Austrian Diplomatic Relations
Date
Time
Venue

Sunday 14 July 2019
4.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music
Artists
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music Youth Orchestra
Conductor Johannes Meiss

Princess Galyani Vadhana International
Ensemble Competition 2019
To win H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Trophy

Artists

Date
Time
Venue
Artists

Artists

Artists

Wednesday, 14 August, 2019
7.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music
Dr. Jiradet Setapunthu

The ASEAN Youth Ensemble (AYE)

Musique de la vie: The Rhythms of Life
Part 2: The Now and its Shadow…
Date
Time
Venue

Friday 9 August 2019
7.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music
Margaret Hayne Kim

Musique de la vie: M I D O R I Live in
Bangkok

Date
Time
Venue

Mini Concert and Discussion
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Date
Time
Venue

Wednesday-Sunday 17-21 July 2019
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music
Princess Galyani Vadhana International
Ensemble competition opens in the
three following categories:
A. Large Ensemble (8-15 musicians)
B. Chamber Music (3-7 musicians)
C. Duo for piano and one string or wind
instrument
For Information: http://pgvim.ac.th/
pgviec

Date
Venue

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง C
300 อาคารกัลยาณินคีตการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัด
กิจกรรม Mini Concert and Discussion โดยวง Passepartout
Duo โดย Nicoletta Favari (piano) และ Christopher Salvito
(percussion) ซึ่งมีความช�ำนาญในการบรรเลงและประพันธ์
บทเพลงสมัยใหม่ รวมถึงการใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
และการใช้มัลติมีเดียประกอบการแสดง โดยก่อนการแสดงได้มี
บรรยายพิเศษให้กบั นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปได้เข้าชมด้วย

Musique de la vie: Circulo Trio

Wednesday-Friday, 28-30 August 2019
6.30 p.m.
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music

Musique de la vie: Violin and Piano
Recital
Date
Time
Venue

Thursday 12 September 2019
7.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music
Sitthichai Pengchareon
Dr. Chanyapong Thongsawang

Saturday, 3 August, 2019
8.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of
Music
Dr. Jean-David Caillouët
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