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របាំជនជាតិ «រដឺមស្រុកហ្រ»

០៣ តុលា  - ការសម្ត្រងសាកល្របង

៣-៤ រសៀល, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

០៤ តុលា  - ការសម្ត្រងព្រញ

៦:៣០-៧:៣០ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

របាំសហសម័យ «កន្ល្រង» និង «ងងឹត»

១០  តុលា  - ការសម្ត្រងសាកល្របង

៣-៤ រសៀល, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

១១ តុលា - ការសម្ត្រងព្រញ

៦:៣០-៧:៣០ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

របាំសហសម័យ «ឫសគល់់»

១៧  តុលា  - ការសម្ត្រងសាកល្របង

៣-៤ រសៀល, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

១៨ តុលា - ការសម្ត្រងព្រញ

៦:៣០-៧:៣០ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

       ០៩ តុលា - វ្រទិកាពិភាក្រសា

«ពួកគៃ និង/ឬ ពួកយើង»

៦-៧:៣០ យប់

The Desk Coworking Space

        ១៦ តុលា - កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

សហសម័យធ្វើដំណើរទៅមុខ

២:៣០-៥:៣០ រសៀល

សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ

តារាងកម្មវិធី

ការសម្តែងពែញ ការសម្តែងសាកលែបង វែទិកាពិភាកែសា កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

ចូលរួមដោយសែរី

       ០១ តុលា  - ពិធីសំពះគ្រូ

៩-១១ ពៃឹក, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

ទិញសំបុតែចូលទសែសនា

ការសម្ត្រងសាកល្របង ៦០០០៛/សំបុតៃ ឬ
៣០០០០៛ (សមៃៃប់ការសម្តៃងទាំងអស់)

ការសម្ត្រងព្រញ 
- សាធារណជន ១៥០០០៛/សំបុតៃ ឬ 
៧៥០០០៛ (សមៃៃប់ការសម្តៃងទាំងអស់)
- សិសៃសនិសៃសិត ១២០០០៛/សំបុតៃ ឬ
៦០០០០៛ (សមៃៃប់ការសម្តៃងទាំងអស់) 



តន្រ្តីបុរាណនិពន្ធថ្មី «សិល្របៈ  និងបរិសា្ថ្រន»

០៧ វិច្ឆិកា - ការសម្ត្រងសាកល្របង

៣-៤ រសៀល, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

០៨ វិច្ឆិកា - ការសម្ត្រងព្រញ

៦:៣០-៧:៣០ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

ល្ខ្រននិយាយ «ងងឹតទាំងថ្ង្រ»

១៤ វិច្ឆិកា - ការសម្ត្រងសាកល្របង

៣-៤ រសៀល, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

១៥  វិច្ឆិកា - ការសម្ត្រងព្រញ

៦:៣០-៧:៣០ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

ល្ខ្រននិយាយ «ចាបុីក្ររតា»

២១  វិច្ឆិកា-ការសម្ត្រងសាកល្របង

៣-៤ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

២២  វិច្ឆិកា - ការសម្ត្រងព្រញ

៦:៣០-៧:៣០ យប់, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ

      

      ១៣ វិច្ឆិកា - កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

អត្តសញ្ញៃណនាជៃុងម្ខៃង

២:៣០-៥:៣០ រសៀល

សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ

       ២០ វិច្ឆិកា - កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

សមៃបខ្លួន និងបោះជំហានទៅមុខ

២:៣០ - ៥:៣០ រសៀល

សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ

អំពីកម្មវិធី រដូវវប្របធម៌ «ការបង្ហ្រញអត្តសញ្ញ្រណ៖ ពួកគ្រ និង/ឬ ពួកយើង»

ពិភពលោកមានការផ្លែស់ប្តូរ រីឯបែទែសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នែដែរ។ ការផ្លែស់ប្តូរ ឬការអភិវឌែឍទំែងនែះ (សកល-
ភាវូបនីយកម្ម អន្តែបែវែសន៍ ជាដើម) តែូវបានអ្នកមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់
វបែបធម៌ ឬអត្តសញ្ញែណកម្ពុជា។ ក្នុងបរិបទនែះ តើអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញែណកម្ពុជា? តើការឱែយនិយមន័យនែះ 
គួរតែរកែសាភាពដើម ឬគួរតែពងែីកវិសាលភាពនែនិយមន័យ ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងការបែែបែួលនែពែល
វែលា និងទីកន្លែង? តើអ្នកណាគួរតែជាអ្នកឱែយនិយមន័យ? បែហែល៩០ភាគរយនែបែជាជនកម្ពុជា 
ជាជនជាតិខ្មែរ តើជនជាតិភាគតិចដទែទៀតតែូវបានរាប់បញ្ចូលយ៉ែងដូចម្តែច? តើការលែចឡើងនូវភាព
ចមែុះផែសែងៗ (ទមែង់សហសម័យ វត្តមាននែសហគមន៍អ្នកសែឡាញ់ភែទដូចគ្នែ) ជាការបែឆាំងនឹង
វបែបធម៌គោលមែន ឬទែ? ហើយយោងទៅលើទសែសនៈបែបណា? តើភាពចមែុះទំងនែះ គួរតែតែូវបានរួម
បញ្ចូលថាជា «ពួកយើង» ឬគួរតែតែូវបែងចែកដាច់ពីគ្នែថាជា «ពួកគែ»?

២២ វិច្ឆិកា - ល្ខ្រនអាននិពន្ធថ្មី

២-៤ រសៀល, ឆាកសារមន្ទីរជាតិ



រដឺមសៃុកហៃ (បៃពៃណីភូមិខ្ញុំ)

ប្រព្រណីភូមិខ្ញុំ ជាសា្នៃដៃរបាំដៃលនឹងសម្តៃងដោយសិលៃបករសហគមន៍ជនជាតិកួួយ 
មកពីភូមិទនៃសាង ខៃត្តស្ទឹងតៃៃង។ សា្នៃដៃនៃះផងដៃរ នឹងបង្ហៃញពីសាច់រឿងដៃលនិយាយ
ពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅ ភាសា ជំនឿ និងទំនាក់ទំនាក់រវាងបៃពៃណីទំនៀមទំលាប់របស់
ពួកគាត់ និងបរិសា្ថៃនធម្មជាតិ។ (សម្តៃងជាភាសាកួយ)

ដំឡើង និងដឹកនាំសម្តៃងដោយ៖ ខា សៃស់ (វីរជនសិលៃបៈលាក់មុខ ក្នុងមហោសៃព
                                               សិលៃបៈដើមៃបីសន្តិភាព កាលពីឆា្នៃំ ២០១៩)
                        ទីបៃឹកៃសាសិលៃបៈ៖ ជុំវណ្ណ សូដាជីវី (ប៊ៃល)

របាំជនជាតិ 

ឌឌឌDress Rehearsal: 
03 Oct, 3-4pm
6000 Riel/ticket
at CLA Theater,
National Museum

The dance piece, My Village Traditions, will be 
performed by a troupe from Kouy community 
in Steung Treng province. It tells the story of 
their ways of living, beliefs, language, and the 
relationship between their intangible cultural 
heritage and nature. 
(Kouy language)

Choreographed by:  KHA Srosុុ  (Unsung Hero,  
                                     Arts4peace Festival 2019)
Artistic Advisor: CHUMVAN Sodhachivy (Belle)

Full Performance: 
04 Oct, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater,
National Museum
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៦:៣០-៧:៣០យប់

ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
០៣ តុលា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល



វ្រទិកាពិភាក្រសា

ចូលរួមដោយស្ររី

េវទិកាពិភាកៃសា៖ «ពួកគៃ និង/ឬ ពួកយើង»

វៃទិកាពិភាកៃសានៃះនឹងជជៃកអំពី «ពួកគៃ និង/ឬ ពួកយើង»។ តើវាគ្មិននឹងបកសៃៃយ 
យា៉ៃងណាទាក់ទងនឹងពាកៃយ «ពួកគៃ» និង «ពួកយើង»? តើ «ពួកគៃ» សំដៅលើ
នរណា? តើ «ពួកយើង» សំដៅលើនរណា? តើយើងគួរតៃពៃយាយាមបូករួមបញ្ចូលគា្នៃរវាង 
«ពួកយើង» និង «ពួកគៃ» ឬយា៉ៃងណា? ឬក៏ការបូករួមបញ្ចូលគា្នៃរវាង «ពួកយើង» និង 
«ពួកគៃ» នាំឲៃយមនផលលំបាកអ្វី? តើការយល់ឃើញទៅលើពាកៃយថា «ពួកយើង» និង 
«ពួកគៃ» បៃៃបៃួលទៅតាមពៃលវៃលាកន្លងមក? 

Panel Discussion ‘Them and/or Us’
Free entrance

This panel will discuss about ‘Them and/or 
Us’. Speakers will be invited to share their view 
on ‘Them’ and ‘Us’. What do they understand 
by ‘Them’ and ‘Us’? Who are ‘we’ and who 
are ‘they’? Should we be looking at trying to 
merge ‘them and us’? What would be the 
consequences if the two are merged? How 
have ideas of ‘them’ and ‘us’ in Cambodia 
changed over time?
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៦-៧:៣០ យប់

ចូលរួមជាមួយយើង

ុJoin us on 0ុ9 Oct, ុ6-7:30pm
at The Desk Coworking Space

ទីតាំង៖ The Desk Coworking Space

(Khmer language)



របាំសហសម័យ

The Pillar is based on the true story of a classical 
dancer who discovers the reason she was brought 
to this world when she looks in the mirror and 
sees herself dancing. One day she loses a beloved 
mentor who was instrumental in making her who 
she is today. She loses herself in grief.

កន្លែង

កន្ល្រង ជាសាច់រឿងពិតនៃសិលៃបការិនីរបាំបូរាណមួយរូបដៃលបានរកឃើញថា «ខ្ញុំដឹង
ពីហៃតុផលខ្ញុំមកលើផៃនដីនៃះនៅពៃលដៃលខ្ញុំឆ្លុះកញ្ចក់ ហើយឃើញខ្លួនឯងរាំ»។ 
តៃថ្ងៃមួយ នាងក៏បានបាត់បង់មនុសៃសមួយរូបដៃល នាងមិនធា្លៃប់ដឹងទៃថា ការបាត់បង់
នោះ បៃៀបដូចជាការបាត់បង់សសរមួយដៃលនាងតៃងតៃផ្អៃក។ នាងតៃូវបៃឈមមុខនឹង
ការបាត់បងដ៏ធំរហូតដល់បាត់បង់ខ្លួនឯងក្នុងភាពវង្វៃងមួយនោះ។
ដំឡើងដោយ៖ សុខ ណាលីស
ទីបៃឹកៃសាសិលៃបៈ៖ នួន  សុវិទូ

១១

ត
ុលា

/២
០

២
០

ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
            សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
១០ តុលា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល

ឌឌឌDress Rehearsal: 
1ផ0 Oct, 3-4pm
6000 Riel/ticket
at CLA Theater, 
National Museum

Full Performance: 
11 Oct, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater, 
National Museum
ផផផផ

ផផChoreographed by: 
SOK Nalys

Artistic Advisor:
NOUN Sovitou

៦:៣០-៧:៣០យប់



ងងឹត ជាសា្នៃដៃដៃលនិយាយអំពីការធ្វើតាមបៃះដូង និងក្តីសៃមៃ ហើយនៅរកៃសាភាពជា
ខ្លួនឯង  ទោះជាពៃលខ្លះអាចមនឧបសគ្គដៃលធ្វើឱៃយវិលវល់ក្នុងការចាប់យកអ្វីមួយដៃល
ជាខ្លួនឯងក៏ដោយ។

ដំឡើង និងដឹកនាំសម្តៃងដោយ៖ ជួង វាសនា
ទីបៃឹកៃសាសិលៃបៈ៖ ហ៊ុន ប៉ៃន

ងងឹត

របាំសហសម័យ

Dark explores the journey of finding yourself by 
staying true to your dreams and following your heart, 
despite distractions that sometimes get us off track. 

Choreographed by: CHOUNG Veasna
Artistic Advisor: HUN Pen

១១

ត
ុលា

/២
០

២
០

ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
            សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
១០ តុលា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល

ឌឌឌDress Rehearsal: 
1ផ0 Oct, 3-4pm
6000 Riel/ticket
at CLA Theater, 
National Museum

Full Performance: 
11 Oct, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater, 
National Museum
ផផផផ

៦:៣០-៧:៣០យប់



កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

ចូលរួមដោយស្ររី

កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព «សហសម័យធ្វើដំណើរទៅមុខ»
យុវជនមួយចំនួនយល់ថា សហសម័យជារឿងថ្មី ដៃលរងឥទ្ធិពលពីបរទៃស។ តៃមនមតិមួយចំនួន
បានយល់ដូច្នៃះថា បៃពៃណីឬវបៃបធម៌ មិននៅទៃឹងមួយកន្លៃងទៃ គឺតៃងតៃមនការផ្លៃស់ប្តូរជានិច្ច
តាមរយៈការអភិវឌៃឍសង្គម។ ដូចនៃះ តើសហសម័យពាក់ព័ន្ធនឹងយើងពីពៃលណា? 
តើសហសម័យជាអ្វីទៅ? តើសិលៃបករកម្ពុជារងឥទ្ធិពលពីណាខ្លះ? តើពួកគៃបង្កើតថ្មីដោយ
របៀបណា? តើពួកគៃឈរលើមូលដា្ឋៃនអ្វីដើមៃបីបង្កើតថ្មី? 
កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាពនារសៀលថ្ងៃសុកៃចុងសបា្តៃហ៍នៃះ ចៃកជាបីសកម្មភាពផៃសៃងៗគា្នៃ
ដៃលផ្តៃតលើសកម្មភាពជាចមៃបង៖
- បទបង្ហៃញខ្លី (ម៉ៃង ២:៣០-៣ រសៀល)   
- ការចៃករំលៃក (ម៉ៃង ៣-៤ រសៀល) និង
- សិកា្ខៃសាលា (ម៉ៃង ៤-៥:៣០ រសៀល)

Interactive Program ‘Contemporary is Moving’
Free entrance

Some young people believe that ‘Contemporary’ is a new 
thing which is influenced by foreigners. However, there 
is another opinion that tradition or culture does not stay 
in one place. It has always changed according to social 
changes. Has traditon and culture always evolved? What 
is ‘Contemporary’? What influences Cambodian artists? 
How do they create new pieces? What foundation do they 
need for creating new pieces? This program will bring you 
a talk and a workshop over a theme of ‘Contemporary is 
Moving’.  There will be three activities: demonstration, talk, 
and workshop which participants can freely choose to join 
any of them. (ផផផផKhmer language)

១៦ ត
ុលា

/២
០

២
០

២:៣០-៥:៣០ រសៀល

ចូលរួមជាមួយយើង

ុJoin us on ុុ16 Oct, 2:30-5:30pm
at Royal University of Fine Arts

ទីតាំង៖ សាកលវិទៃយាល័យ
ភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ

 អ្នកចូលរួមអាចជែើសរីស
ចូលរួមសកម្មភាពមួយណា

ក៏បានដោយសែរី។



ឫសគល់់  និយាយពីរឿងរា៉ៃវនៃសិលៃបករទាំង៦នាក់ និងទមៃង់សិលៃបៈបុរាណរៀងៗខ្លួន
របស់ពួកគៃ (រួមមន៖ របាំកៃបាច់បុរាណ របាំបៃពៃណី ល្ខៃនខោល ល្ខៃនយីកៃ ល្ខៃន
បាសាក់ និង សៀក)។ សិលៃបករបានបៃើបៃៃស់ឫសគល់នៃះ ជាគៃឹះដើមៃបីអភិវឌៃឍជាទមៃង់
សហសម័យដៃលអាចបង្ហៃញពីភាពជាខ្លួនឯងតាមរយៈគំនិត និងអារម្មណ៍របស់ពួកគៃ។
ដំឡើង និងដឹកនាំសម្តៃងដោយ៖ ង៉ៃត រា៉ៃឌី

ឫសគល់់

របាំសហសម័យ

Root tells the story of six artists and their relation-
ships to their respective art forms (classical dance, 
folk dance, khaol, yike, lakhaon bassac, and circus). 
Drawing from and reflecting on the roots of these 
forms, each artist presents contemporary dance.

Choreographed by: NGET Rady

ឌឌឌDress Rehearsal: 1ផ7 Oct, 3-4pm | 6000 Riel/ticket
at CLA Theater, National Museum

Full Performance: 
18 Oct, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater, 
National Museum
ផផផផ

១៨ ត
ុលា

/២
០

២
០

ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
            សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
១៧ តុលា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល ៦:៣០-៧:៣០យប់



សិលែបៈ និងបរិសា្ថែន

តន្រ្តីបុរាណនិពន្ធថ្មី

Full Performance:
08 Nov, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater,
National Museum
ផផផផ

៨ វិច
្ឆិកា

/២
០

២
០ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
០៧  វិច្ឆិកា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល

សិល្របៈ និងបរិសា្ថ្រន គឺជាសា្នៃដៃបទភ្លៃងបុរាណនិពន្ធថ្មីសហការរួមគា្នៃរវាងតនៃ្តីករ
កម្ពុជា ដៃលមកពីបណា្តៃខៃត្តផៃសៃងៗក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ជំនាន់ និងទមៃង់ផៃសៃងៗ។  
តនៃ្តីនៃះផងដៃរ បានឆ្លុះបញ្ចៃំងពីសារៈសំខាន់ និងទំនាក់ទំនងរវាងបរិសា្ថៃនធម្មជាតិ 
និងជីវភាពរស់នៅតាមរយៈតនៃ្តី។ សា្នៃដៃនៃះនឹងមនបង្ហៃញជូននូវឧបករណ៍ភ្លៃងកមៃ
មនដូចជា គៃន ស្គរជា្វៃ ស្គរដី និងបុីអជាដើម។ ដឹកនាំសម្តៃងដោយ៖ លី វណ្ណថាន

Arts and Environment is a work of new 
traditional music, composed in collaboration 
with artists from provinces across Cambodia, 
generations, and backgrounds. The piece 
reflects the importance of nature, the 
environment, people’s livelihoods and the 
relationships between them. The piece will 
present rare instruments such as ken, 
skor chveaុ, skor deiុុ , pei or etc.

Artistic leader: 
ុLY Vanthan

ផផផDress Rehearsal: 
07 Nov, 3-4pm
6000 Riel/ticket
at CLA Theater,
National Museum
ផផផផ

៦:៣០-៧:៣០យប់



កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

ចូលរួមដោយស្ររី

កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព «អត្តសញ្ញ្រណនាជ្រុងម្ខ្រង»
ក្នុងសង្គមមួយ មនកៃុមមនុសៃសទទួលបានផលបៃយោជន៍ចៃើនជាងកៃុមមនុសៃសមួយផៃសៃងទៀត។  
សិលៃបករក៏ដូចគា្នៃដៃរ។ មនកៃុមសិលៃបករមួយចំនួន ជាពិសៃសសិលៃបករជនជាតិដើមភាគតិច 
សិលៃបករដៃលរស់នៅតាមទីជនបទ តៃងមនឧបសគ្គចៃើន និងទទួលបានឱកាសតិចតួចជាង
សិលៃបករនៅទីកៃុង។ តើពួកគៃជួបបៃទះការលំបាកអ្វីខ្លះ? តើកង្វះនូវឱកាសទាំងនោះបានរាំងស្ទះ
ការងរជាសិលៃបករដូចម្តៃចខ្លះ? តើមនអ្វីខ្លះដៃលអាចធ្វើបាន ដើមៃបីបង្កើត និងផ្តល់ឱកាសជូន
សិលៃបករស្មើៗគា្នៃ?  កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព នារសៀលថ្ងៃសុកៃចុងសបា្តៃហ៍នៃះចៃកជាបីសកម្មភាព
ផៃសៃងៗគា្នៃ  ដៃលផ្តៃតលើសកម្មភាពជាចមៃបង៖

Interactive Program ‘Identity on the Edge’
Free entrance

In society, there are groups who receive better benefits 
and opportunities than others. Artists also face this 
problem. For example indigenous artists and artists 
who live in rural areas often find themselves lacking 
resources and opportunities compared to peers in 
urban areas. What challenges do they face? How do 
these obstacles affect their work? How and what can 
be done to share opportunities more equally among 
artists? Through a talk and a workshop, together we 
will discuss ‘Identity on the Edge’ុ . There will be three 
activities: demonstration, talk, and a workshop which 
participants can freely choose to join any of them. 
(Khmer language)

១៣ វិច
្ឆិកា

/២
០

២
០

២:៣០-៥:៣០ រសៀល

ចូលរួមជាមួយយើង

ុJoin us on ុុ13 Nov, 2:30-5:30pm
at Royal University of Fine Arts

ទីតាំង៖ សាកលវិទៃយាល័យ
ភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ

 អ្នកចូលរួមអាចជែើសរីស
ចូលរួមសកម្មភាពមួយណា

ក៏បានដោយសែរី។

- បទបង្ហៃញខ្លី (ម៉ៃង ២:៣០-៣ រសៀល)   
- ការចៃករំលៃក (ម៉ៃង ៣-៤ រសៀល) និង
- សិកា្ខៃសាលា (ម៉ៃង ៤-៥:៣០ រសៀល)



ងងឹតទាំងថ្ង្រ និយាយពីខៃសៃជីវិតរបស់គៃួសារមួយដៃលរស់នៅឯតំបន់ចាក់សំរាមមួយ
កន្លៃង។ មុនពៃលដៃលឪពុកបានចៃកឋានទៅ គាត់បានផ្តៃំកូនសៃីដៃលឈ្មៃះ នារី ឱៃយ
តៃូវតៃខំរៀនសៃូបជញ្ជក់យកចំណៃះដឹង ពៃៃះវាជាអាវុធដៃលអាចរំដោះឱៃយរួចផុតពី
ភាពងងឹតក្នុងជីវិតបាន។ តើភាពងងឹតដៃលគាត់កំពុងតៃនិយាយនោះគឺជាអ្វី?

និពន្ធ និងដឹកនាំសម្តៃងដោយ៖ អន បញ្ញៃ

ងងឹតទាំងថ្ង្រ

ល្ខ្រននិយាយ

Darkness in the Light tells the story of a family living in a rubbish dump 
after the war, struggling for survival. Before the father passes away, he tells 
his daughter, Neary, to pursue education as a way to escape the darkness.

១៥ វិច
្ឆិកា

/២
០

២
០ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
១៤  វិច្ឆិកា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល

Writen and directed byុុ: AN Pagna

ុ(Khmer language)

Full Performance:
15 Nov, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater, National Museum
ផផផផ

ឌឌឌDress Rehearsal: 
14 Nov, 3-4pm
6000 Riel/ticket
at CLA Theater, 
National Museum

៦:៣០-៧:៣០យប់



កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព

ចូលរួមដោយស្ររី

កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព «សម្របខ្លួន និងបោះជំហានទៅមុខ»
យុវវ័យជាចៃើនរងគំនាបពីមិត្តភក្តិ កៃុមគៃួសារ និងសហគមន៍។ ពួកគៃជឿថា ដើមៃបីរស់នៅបាន
ពួកគៃតៃូវតៃចុះសមៃុងនឹងសហគមន៍។ ប៉ុន្តៃ ពៃលខ្លះការធ្វើខ្លួនឲៃយតៃូវនឹងមនុសៃសភាគចៃើនមិន
បានធ្វើឲៃយយុវជនខ្លះរីករាយទៃ។ កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាពនៃះមនបាឋកថា និងសិកា្ខៃសាលា
កៃៃមចំណងជើងថា «សមៃបខ្លួន និងការបោះជំហានទៅមុខ»។ តើពួកគៃគួរតៃសមៃបខ្លួន
ឬយា៉ៃងណា? បើពួកគៃមិនអាចសមៃបខ្លួន? តើមនកតា្តៃអ្វីខ្លះ ដៃលពួកគៃសមៃៃចចិត្តសមៃបខ្លួន 
និងបោះជំហានទៅមុខ? កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព នារសៀលថ្ងៃសុកៃចុងសបា្តៃហ៍នៃះចៃកជាបី
សកម្មភាពផៃសៃងៗគា្នៃ ដៃលផ្តៃតលើសកម្មភាពជាចមៃបង៖

Interactive Program ឌ ’Fitting in and Moving out’
Free entrance

Some youths are pressured from their friends, 
family, and community. They believe that in order to 
live with peace, they need to adapt their lifestyles 
and choice to fit in. However, when they do so, 
some young people still are not happy with it. This 
interactive program explores the topic ‘Fitting in and 
Moving Out’. How do they adapt? What if they decide 
not to adapt/fit in? What are the factors that lead 
them to adapt and move out? There will be three 
activities: demonstration, talk, and a workshop which 
participants can freely choose to join any of them.
(Khmer language)

២០ វិច
្ឆិកា

/២
០

២
០

២:៣០-៥:៣០ រសៀល

ចូលរួមជាមួយយើង

ុJoin us on ុុ20 Nov, 2:30-5:30pm
at Royal University of Fine Arts

ទីតាំង៖ សាកលវិទៃយាល័យ
ភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ

 អ្នកចូលរួមអាចជែើសរីស
ចូលរួមសកម្មភាពមួយណា

ក៏បានដោយសែរី។

- បទបង្ហៃញខ្លី (ម៉ៃង ២:៣០-៣ រសៀល)   
- ការចៃករំលៃក (ម៉ៃង ៣-៤ រសៀល) និង
- សិកា្ខៃសាលា (ម៉ៃង ៤-៥:៣០ រសៀល)



ចាបុីកែរតា

ល្ខ្រននិយាយ

ថារា៉ៃ ជាយុវជនវ័យក្មៃងដៃលមនទៃពកោសលៃយខាងផ្នៃកចាបុីដងវៃង ដៃលគាត់បានរៀន
ពីជីតា។ កៃៃយជីតាបានចៃកឋានទៅ ថារា៉ៃបានប្តៃជា្ញៃថានឹងថៃរកៃសាលើកស្ទួយផៃសព្វផៃសាយ
ទមៃង់សិលៃបៈចាបុីឱៃយបាន ដោយទៅទីកៃុងដើមៃបីស្វៃងរកការគាំៃទៃថ្មី។  
តើថារា៉ៃអាចរកៃសាពាកៃយសនៃសាចំពោះជីតាគាត់បានដៃរឬទៃ?

២២ វិច
្ឆិកា

/២
០

២
០

ទសែសនាការសម្តែងពែញ

ទីតាំង៖ នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ
សារមន្្ទីរជាតិ

ទសែសនាការសម្តែងសាកលែបង 
២១  វិច្ឆិកា ២០២០ ម៉ែង ៣-៤ រសៀល

អ្នកបៃឹកៃសាយោបល់៖ CHONGTHAM Jayanta Meetei (Ex-Theater Asia) 

ដំឡើង និងដឹកនាំសម្តៃងដោយ៖ សួង សុភ័កៃ 
និពន្ធដោយ៖ សួន សុធារា៉ៃ

សួង សុភ័កៃ | SUONG Sopheak

Grandpa’s Chapei follows Thara, a young, talented 
Chapei player who moves to the city to find support 
for his art, taught to him by his grandfather. 
How can Thara keep his promise to his grandfather 
that he will continue the traditions of Chapei in 
modern society? (ុុុKhmer language)

Full Performance:
22 Nov, 6:30-7:30pm
12000-15000 Riel/ticket
at CLA Theater,
National Museum
ផផផផ

ឌឌឌDress Rehearsal: 
21 Nov, 3-4pm
6000 Riel/ticket
at CLA Theater,
National Museum
ផផផផ

Advisុុor: CHONGTHAM Jayanta Meetei 
               (Ex-Theater Asia)
Directed by: SUONG Sopheak
Written by: SOUN Sotheara

៦:៣០-៧:៣០យប់



លោ្ខែនអាននិពន្ធថ្មី

ចូលទស្រសនាដោយស្ររី

សាច់រឿងទាំង៤នៃះ ជាសា្នៃដៃជ័យលាភីពីការបៃកាសជៃើសរីសសាច់រឿងថ្មីរបស់ សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ 
ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឱៃយមនការសរសៃរសាច់រឿងថ្មីៗ ដៃលស្ថិតកៃៃមបៃធានបទ 
"ការបង្ហៃញអត្តសញ្ញៃណ៖ ពួកគៃ និង/ឬ ពួកយើង"។ សាច់រឿងទាំងនៃះ នឹងតៃូវដំឡើង
ជាល្ខៃនអាន ដោយអ្នកដឹករឿងវ័យក្មៃងចំនួន៤រូប ដៃលតៃូវបានជៃើសរីសឱៃយចូលរួមសិកា្ខៃសាលា
វគ្គខ្លីស្តីពី "ការដឹកល្ខៃន"។ សិកា្ខៃសាលានៃះជាផ្នៃកមួយ នៃសិកា្ខៃសាលាច្នៃបៃឌិតរបស់ សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ។ 
សាច់រឿងទាំងបួនដៃលនឹងតៃូវដំឡើងជាល្ខៃនអានមន៖

«អ្នកល្រង» ជាសាច់រឿងដៃលនិយាយអំពីកៃុម
យុវជនសា្ទៃវបីនាក់ដៃលមនការតុបតៃងខ្លួនបៃៀប
បៃដូចទៅនឹងកៃុមអ្នកលៃង និងនិសៃសិតមហាវិទៃយា-
ល័យម្នៃក់ ដៃលតៃូវបានគៃគោរពសៃលាញ់និងចាត់
ទុកថាជាមនុសៃសល្អ ដោយអ្នកជិតខាង។ 

«រនាំង» និយាយពីស្នៃហារវាងកម្លៃះឈ្មៃះ 
ឧត្តម ជាពុទ្ធសាសនិក និងកៃមុំខ្មៃរឥសា្លៃមឈ្មៃះ 
ម៉ៃរីយា៉ៃន។ ពួកគៃចង់រៀបការជាមួយគា្នៃ តៃម្តៃយ
ម៉ៃរីយា៉ៃនជំទាស់ដាច់ខាត ដោយសារតៃគៃួសារទាំង
ពីរកាន់សាសនាខុសគា្នៃ។

«អតីតកាល» ជាសាច់រឿងអំពីជីវិតអាពាហ៍-
ពិពាហ៍ដៃលពោរពៃញដោយបញ្ហៃរបស់ភានី 
បនា្ទៃប់ពី ណារា៉ៃត់ជាសា្វៃមីរបស់នាងដឹងថានាង
មិនមនភាពបរិសុទ្ធ។

«ប្រគល់ប្រះដូងឲ្រយមកខ្ញុំ» គឺជាខៃសៃរឿងអំពីអ្នក
ដៃលសៃឡាញ់ភៃទដូចគា្នៃរវាង មៃតា្តៃ និងកលៃយាណ 
តៃជីវិតពួកគៃតៃងតៃជួបបៃទះនូវ ឧបសគ្គជាចៃើន
តាមរយៈមនុសៃសជុំវិញខ្លួន គៃួសារ និងសង្គម។

និពន្ធដោយ៖ ជា តុងហៃ ដឹកនាំដោយ៖ ណៃន ភារិទ្ធ និពន្ធដោយ៖ ប៉ុក សុវណា្ណៃ ដឹកនាំដោយ៖ ភួង កានិថា

និពន្ធដោយ៖ 
ម៉ៃ សុវណ្ណឌី

ដឹកនាំដោយ៖ 
សា ហា្វៃទីលី

និពន្ធដោយ៖ 
បៃុស សុខ

ដឹកនាំដោយ៖ 
សុទ្ធ ពៅសំណាង

តើតួអង្គនៅក្នុងរឿងនីមួយៗខាងលើនែះ អាចជំនះនូវរាល់ឧបសគ្គ ឬបញ្ហែបែឈមទំងនែះបានដែររឺទែ? 
ហើយនៅចុងបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពួគគែនឹងទៅជាយ៉ែងណា?

ទសែសនាការសម្តែងទំងនែះនៅថ្ងែទី ២២  វិច្ឆិកា ២០២០ ម៉ែង ២-៤ រសៀល, 
នៅឆាកសិលែបៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ          
                                                                                                            

Original Spoken Theater 
22 Nov, 2-4pm
at CLA Theater, National Museum
Free entrance (Khmer launage)



អ្នកដឹកនាំគមៃៃង និងរចនាកម្មវិធីសម្តៃង៖ 
យ៉ុន សុខខន

ទីបៃឹកៃសាសិលៃបៈ៖
សៃសង់-បាទីស្ត៍  ភូ

អ្នករចនាកម្មវិធីចៃករំលៃកចំណៃះដឹង៖
សូ ភីណា

អ្នកបៃឹកៃសាកម្មវិធី៖
ហ្វៃន់សុីស រដ្ឋហា្គៃដ

កៃុមការងរបច្ចៃកទៃស និងផលិតកម្ម៖
ហួត ប៊ុន្នី, សុត ច័ន្ទដាលី, ភោគ សារិទ្ធ

កៃវ ធី, ចិន បូរី

ផ្នៃកទំនាក់ទំនង និងផៃសព្វផៃសាយ៖
ជឿន សុជាតា, គាត សុគីម,

  សយ ច័ន្ទបូរី, លីម សុណាលីស

អ្នកសៃៃវជៃៃវពីកម្មវិធី Changing the Story៖
បណ្ឌិត. អាម៉ៃន់ដា រ៉ូជើ, យាន រស្មី

«សូមថ្លៃងអំណរគុណយា៉ៃងជៃៃលជៃៃសមៃៃប់ការ
ចូលរួមរបស់សិលៃបករ និងអ្នកស្ម័គៃចិត្តទាំងអស់»

ក្រុមការងរ | The Season Team

Project Managerផ, curator
and performing arts programmer: 

YON Sokhorn

Artistic advisor:
Jean-Baptiste PHOU

ផKnowledge-sharing programmer: 
SO Phina

Season Advisor: 
Frances RUDGARD

Technical and Production Team:
HUORT Bunny, ផSOTH Chandaly

PHOK Sarith, KEO Thy, CHEN Borey

Comms and outreach:
CHOEUN Socheata, KEAT Sokimផផ,

 SOY Chanborey, LIM Sonalis

Changing the Story Researchers:
Dr. Amanda ROGERS, YEAN Reaksmey

“Thank you to all artists and volunteers”

Cambodian Living Arts (CLA)ុុ

www.cambodianlivingarts.orgុុ

ទិញសំបុតែនៅ 
អង្គការសិលែបៈខ្មែរអមតៈ 

និងនៅសារមន្ទីរជាតិ 
ឬទក់ទង៖

ុុុុុុុTickets available at 

Cambodian Living Arts 

National Museum 

or contact:

098  584 542 / 093 485 898 / 012 835 462

ព័ត៌មានពីសិកា្ខែសាលា៖
ំំំំMore info about workshops:

070 596 076


