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នៅក្នុងដំាក់កលវិវត្តឥតឈប់ឈរន្សង្គមនុស្ស តើយើង

អាចកំណត់អត្តសញ្ញ្ណខ្លួនឯងបានដោយរបៀា? តើយើង

មនប្តិកម្មតបទៅនឹងបម្្បម្ួលប្វត្តិសាស្ត្ វប្បធម៌ និង

ទីតាំងភូមិសាស្ត្យ៉្ងដូចម្ដ្ច? តើករយល់ឃើញរបស់យើង

អត្តសញ្ញ្ណកម្ពុជាបានរួមបញ្ចូលអ្នកាំងអស់គ្ន្ដ្រ ឬទ្? 

តើអ្នកគិតថា កម្ពុជាជាប្ទ្សមួយ ដ្លមនពហុវប្បធម៌ ឬ

ទ្? សិល្បៈខ្ម្រអមតៈ ពិតជាមនស្ចក្ដីោមនស្សសូមចាប់

ផ្ដើមកម្មវិធី «រដូវវប្បធម៌» ជាលើកទីមួយ។ កម្មវិធីន្ះនឹងកើត

មនឡើងក្នុងរយៈព្លបីខ្ រួមមន ករសម្ដ្ង កិច្ចពិភាក្សា 

ករបញ្ច្ំងភាពយន្ត ពិព័រណ៍ និងសិក្ខ្សាលាពីខ្កក្កដា ដល់

ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៨ ប្ធានបទ «ករស្វ្ងរកអត្តសញ្ញ្ណ»។ 

គោលបំណងន្កម្មវិធី គឺបំផុសសំណួរក្នុងចំណោម និងរវង

ទស្សនិកជន ជាមួយសិល្បករ ព្មាំងជំរុញឲ្យមនករជជ្ក

ពិភាក្សា ទៅលើករយល់ឃើញរបស់ពួកគ្ជុំវិញពាក្យ 

«អត្តសញ្ញ្ណ» ជាពិស្សអំពី «អត្តសញ្ញ្ណកម្ពុជា»។

យើងជឿជាក់ថា រដូវវប្បធម៌ន្ះនឹងជាកម្មវិធីដ៏មនសារៈសំខាន់

និងអាចញ៉្ំងចិត្តអ្នកគ្ប់គ្ន្។ សូមចូលរួមកម្មវិធីន្ះាំងអស់

គ្ន្ជាមួយយើង និងសាកល្បងគិតអំពី «អត្តសញ្ញ្ណ» 

របស់យើង!

អំពីរដូវវបែបធម៌

១1

In an ever-changing society, how do we 
define who we are? We excited to present 
Cambodian Living Arts’ first Cultural Season; 
a three-month program of performances, 
panel discussions, film screenings, 
exhibitions and workshops, from July to 
September 2018, curated around the theme 
“Exploring Identities”.

About the Cultural Season



ររបាំសហសម័យ

ក្មែងឃ្វែលកែបី

១៩ កក្កដា ២០១៨, ម៉្ង ៤:៣០-៥:៣០ លា្ង្ច
សាកលវិទ្យាល័យម្គង្គកម្ពុជា

សម្្ប់សិស្សនិស្សិត

២១ កក្កដា ២០១៨, ម៉្ង ៤-៥ លា្ង្ច
ឆកសម្ត្ង,  សារមន្ទីរជាតិ 

សំបុត្តម្ល្ ៥ ដុលា្ល្រ

Buffalo boy

Dance & Physical Theater
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ររររររររសាច់រឿង

រឿងរា៉្វជីវិតរបស់កុមរម្ន្ក់ នឹងត្ូវលាតត្ដាងតាមរយៈ 
សា្ន្ដ្របាំ និងល្ខ្ន ក្្មចំណងជើងថា 
«ក្ម្ងឃ្វ្លក្បី»។ វណ្ណកម្មន្ះ បង្ហ្ញឲ្យឃើញអំពី
ភាពមិនត្ូវបានគ្រាប់រក ភាពឯកោ និងករផ្ដល់សិទ្ធិ
អំាច ដ្លទស្សនិកជននឹងអាចមើលឃើញតាមរយៈ
ទំនាក់ទំនងរវងក្ម្ងប្ុស និងសត្វក្បីរបស់គត់។
ភាសាខ្ម្រ

The story of a boy and his buffalo, told 
through dance and drama, exploring 
isolation, loneliness and a journey to 
empowerment. Khmer language

•	 19	July	2018, 4:30-5:30pm 

at ររCambodian Mekong University

ររFor the student community

•	 21	July	2018, 4-5pm 

at CLA Theater, National Museum

$5 per ticket 

នាំមកជូនដោយ

គ្ប់គ្ងផ្ន្កបច្ច្កទ្ស៖
អ៊ូ ប៊ុនថ្ង 

ហាលីយ ច្ន

បកប្្៖
ប៉ូ សាគុណ

សម្ត្ង៖
សឿង   ធឿន, ឡ្   ណូត

ររTechnical Directorរររs:

OU Buntheng

Hayley HOLDEN

រររររ រររTranslator:

ររររររររររររPO Sakun

រររ រររររArtists:

១១១១១១១១១១១SEOUNG Thoeun, LAY Not
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ក្តីសែមែ

រររររបាំសហសម័យ

K’dey Sromai

២០ កក្កដា ២០១៨, ម៉្ង ៣-៤ រសៀល
សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ

សម្្ប់សិស្សនិស្សិត

២២ កក្កដា ២០១៨, ម៉្ង ៦:៣០-៧:៣០ យប់
ឆកសម្ត្ង,  សារមន្ទីរជាតិ 

សំបុត្តម្ល្ ៥ ដុលា្ល្រ

Contemporary dance
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ររសាច់រឿង

តើហ្តុអ្វីបានជាមនុស្សម្ន្ក់ៗចាំបាច់ត្ូវមនក្តីស្ម្?
សិល្បករនីមួយៗ នឹងបង្ហ្ញពីក្ដីស្ម្ផ្ទ្ល់ខ្លួនដ្ល
មនភាពខុសៗគ្ន្តាមរយៈសា្ន្ដ្របាំសហសម័យរួមគ្ន្
ន្ះ។ តើពួកគ្ មនករប្ដ្ជា្ញ្ចិត្ត និងទទួលបានករ
គំទ្ដ្រឬទ្? សិល្បករផ្ស្ងគ្ន្ ក្ដីស្ម្ក៏ផ្ស្ងគ្ន្ដ្រ។
ភាសាខ្ម្រ

ដំឡើង និងដឹកនាំសម្ត្ងដោយ៖ ចំរើន សុភា 

សិល្បករ៖ លីម សុាលីស, ចំរើន តារា,
               ចាប  សុីដាាល់់, ព្ជ្ រស្មី និងជួង វសនា

ឧបត្ថម្ភសា្ន្ដ្ដោយ៖ អង្គករសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ

A contemporary dance piece created by 
former Arn Chorn-Pond Scholarship student 
CHAMROEUN Sophea, exploring the hopes, 
dreams and aspirations of her group of 
peers. Khmer language

Choreographed by: CHAMROEUN Sophea

ររររArtists: LIM Sonalis, CHAMROEUN Dara, 
               CHAP Sidanal, PICH  Raksmey, and             
            CHOUNG Veasna
ររCommissioned by: Cambodian Living Arts

•	 20	July	2018, 3-4pm 

at Secondary School of Fine Arts

ររFor the student community

•	 22	July	2018, 6:30-7:30pm 

at CLA Theater, National Museum

$5 per ticket 
5



សិក្ខ្សាលា

រាំច្នៃបៃឌិត
Creative Dance Movement 

Workshop

សិក្ខ្សាលារាំច្ន្ប្ឌិត នឹងផ្ដល់បទពិោធន៍ថ្មី ភាព
រើករាយនឹងករងរជាក្ុម ករច្ករំល្ក ករទទួល
យកគំនិតអ្នកដទ្ ករបង្ហ្ញភាពច្ន្ប្ឌិត ករផ្ដល់
តម្ល្គ្ន្ដោយមិនប្កន់ពីកម្ិតសមត្ថភាព ឬ
ពិករភាពរបស់បុគ្គលម្ន្ក់ៗ ក្នុងករបង្កើតក្បាច់រាំ។ 
ភាសាខ្ម្រ

រររររA workshop focussing on teamwork and 
creativity, which allows everyone to explore 
dance movements regardless of ability.
Khmer language
 

20	July	2018, 2-3pm
at  ររSecondary School of Fine Arts

២០ កក្កដា ២០១៨, ម៉្ង ២ - ៣ រសៀល
សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ, ចុះឈ្ម្ះចូលរួមជាមុន

Dance workshop Panel discussion

នាំមកជូនដោយ
Presented by

6
ចុះឈ្ម្ះ | To register: sormanak@cambodianlivingarts.org



ររររវ្ទិកពិភាក្សា

១Self Expression Through Dance

ពាក្យ រិះគន់ ធ្វើឲ្យសិល្បករមិនហា៊្នបង្ហ្ញអារម្មណ៍ 
និងគំនិត ខ្លួនតាមរយៈសា្ន្ដ្ របាំពួកគ្ ខណៈព្ល
ដ្ល ពួកគ្ ត្ូវចំាយព្លយ៉្ងយូរដើម្បីស្វ្ងយល់
ពីខ្លួនឯង។ ក្នុងកម្មវិធន្ះ សិល្បករនឹងពិភាក្សាសុីជម្្
អំពីករបង្ហ្ញ អារម្មណ៍ខ្លួនតាមរយៈរបាំក្នុងបរិបទ
កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ភាសាខ្ម្រ

Artists discuss how they express 
themselves through dance in the context of 
contemporary Cambodia. Khmer languageរ

Panelists: CHAMROEUN Sophea, 
                 OU Buntheng, SEOUNG Thoeun 
Moderator: HUN Pen

20	July	2018, 4-5pm
at Secondary School of Fine Arts 
Free admission

២០ កក្កដា ២០១៨, ម៉្ង ៤-៥ លា្ង្ច
សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ, ចូលរួមដោយស្រើ

ចំរើន សុភា អ៊ូ ប៊ុនថ្ង សឿង ធឿន ហ៊ុន ប៉្ន

វគ្មិន
អ្នក

សម្បសម្ួល

ការបញ្ចៃញអារម្មណ៍តាមរយៈរបាំ

Panel discussion
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ររល្ខ្នអាន

  

សិក្ខ្កមាំងបីរូប ដ្លបានចូលរួមសិក្ខ្សាលា ផ្ន្ក
សរស្របា៉្រូលល្ខ្នដ្លរៀបចំដោយសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ
នឹងធ្វើករអានអត្ថបទល្ខ្ននិពន្ធថ្មីដ្លមនចំនងជើង 
គ្ូាយ ចាបុី និង ម្ន្ក់ឯងជាថ្មី។ 
ភាសាខ្ម្រ

Stage reading of three scripts developed 
during a recent series of theater writing 
workshops held by CLA.

Script writers: LIM Phanna, 
                        SOUN Sotheara, CHHON Sina
Khmer language

2១1	August	2018, 2:30-4pm
at CLA Theater, National Museum

Free admission

២១ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ២:៣០ - ៤ រសៀល
ឆកសម្ត្ងសារមន្ទីរជាតិ, ចូលរួមដោយស្រើ

ហ៊ុន ប៉្ន ហ៊ុន ប៉្ន

រStage reading

លឹម ផន់ា សួន សុធារា៉្ ឆុន សុីា

គ្ូាយ ចាបុី
ម្ន្ក់ឯង

ជាថ្មី
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ររវ្ទិកពិភាក្សា

23	August	2018, 9-11am
at CLA Theater, National Museum 
Free admission

២៣ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ៩-១១ ព្ឹក
ឆកសម្ត្ងសារមន្ទីរជាតិ, ចូលរួមដោយស្រើ

The Roots of Traditional Theater 
Dance in ១១Cambodia-Malaysia

ល្ខ្ននៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ មនប្វត្តិនិងទម្ង់
ប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្ ឬថាអាចទទួលឥទ្ធិពលពីគ្ន្ទៅវិញ
ទៅមក។ កិច្ចពិភាក្សា ក្្មប្ធានបទ «ឫសគល់
ល្ខ្នកម្ពុជា-ម៉្ឡ្សុី» នឹងវ្កញ្កអំពីឫសគល់
វប្បធម៌កម្ពុជានិងម៉្ឡ្សុី។ ភាសាខ្ម្រ និងបកប្្ជាអង់គ្ល្ស

ររររ Discussion of the roots of traditional theater 
in Cambodia and Malaysia.
ររPanelists: ROSDEEN BIN SUBOH Suboh, 
UY Latavann, AOK Bunthoeun
Moderated by: SUON Bunrith
In Khmer រររ and English with translation

ឫសគល់ល្ខ្នកម្ពុជា-ម៉្ឡ្សុី

អ៊ុយ លតាវណ្ណ ROSDEEN BIN 
SUBOH Suboh

សួន ប៊ុនរិទ្ធ

វគ្មិន
អ្នក

សម្បសម្ួល

Panel discussion
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ររយីក្កម្ពុជា និងហ្សីក្ម៉្ឡ្សុី

•	 23	August	2018, 5:30-6:30pm 

at University of Cambodia

For the student community

•	 25	August	2018, 4-5pm 

at CLA Theater, National Museum

$5 per ticket

២៣ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ៥:៣០-៦:៣០ លា្ង្ច
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

សម្្ប់សិស្សនិស្សិត

២៥ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ៤-៥ លា្ង្ច
ឆកសម្ត្ង,  សារមន្ទីរជាតិ 

សំបុត្តម្ល្ ៥ ដុលា្ល្រ

Yike Cambodia & Jikey Malaysia

10



ររររររររររររសាច់រឿង

ពែះនាងបុប្ផែបកាវ៉ែលី
PUTERI BUNGA BAKAWALI
The princess of Bakawali flower
ក្នុងដំណើរស្វ្ងរកផ្ក្បាកវ៉្លី ដើម្បីព្យាបាលបិតាទ្ង់
ព្ះអង្គម្ច្ស់ Tajul Muluk បានជួបសត្វគ្ុឌ និងបាន
ចាប់ចិត្តស្លាញ់ព្ះនាងបាកវ៉្លី។ ដោយមន
ភារកិច្ចជាប់ខ្លួន ទ្ង់បានលួចចាកច្ញពីព្ះនាង 
ដោយប្ះបានផ្ក្បាកវ៉្លី និងចិញ្ចៀនទៅជាមួយផង។ 
តើទីបំផុតអ្នកាំង២បានជួបគ្ន្ទ្?
ភាសាបាហាសា និងបកប្្ជាភាសាខ្ម្រ

ដោយមនករទទូចអង្វរពីភីលៀងដ្លជាយក្សប្្
ក្ឡាព្ះនាងសិតាក៏ព្មគូររូបក្ុងរាពណ៍ ត្លុបទៅ
វិញមិនជ្ះ។   ព្លដ្លព្ះរាមយងមក ទ្ង់ក៏ខា្ញ្ល់
យ៉្ងខា្ល្ំង ក៏បញ្ជ្ឲ្យព្ះលក្ម្សណ៌យកទៅសម្ល្ប់ចោល
ាំងដ្លមនគ៌ភ ត្មិនអាចសម្ល្ប់ ព្ះលក្ម្សណក៏
ដ្ាះល្ង។ ព្ះនាងក៏បានទៅរស់នៅក្នុងព្្ជាមួយ
ឥសី និងប្សូតបានបុត្ម្ន្ក់។ ក្្យមកព្ះរាមដឹង
ខ្លួនខុសក៏ទៅអង្វរព្ះនាងឲ្យត្លប់មកវិញត្ព្ះនាង
បដិស្ធ។ សម្ត្ងដោយក្ុមយីក្អមតៈ, ដឹកនាំ
សម្ត្ង ដោយ អ្នកគ្ូ អ៊ុយ លតាវណ្ណ។ ភាសាខ្ម្រ

An excerpt from the Reamker told through
Yike Opera. Performed by: Yike Amatak
Directed by: UY Latavann
Khmer language

រឿងរាមកែរ្តិ៍ តែង់ឈុតនាងសិតាគូររូបកែុងរាពណ៍
១Seda draws a picture of Krong Reap

A traditional Jikey story from Malaysia.
ររររPerformed by: JIKEY SERI MALAYA
Directed by: ROSDEEN BIN SUBOH Suboh
Bahasa language with Khmer subtitles
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អនុភាព

រូបភាព៖
Scott Sharick

រររររររររររររររររររល្ខ្នសៀក

១១១១១១១១១១១១១១១១Influence

២៤ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ៥-៦ លា្ង្ច
សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញ្សាស្្តកម្ពុជា

សម្្ប់សិស្សនិស្សិត

២៦ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ៦:៣០-៧:៣០ លា្ង្ច
ឆកសម្ត្ង,  សារមន្ទីរជាតិ 

សំបុត្តម្ល្ ៥ ដុលា្ល្រ

Contemporary Circus Theater
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ររសាច់រឿង

អនុភាព ជាសា្ន្ដ្ល្ខ្នចម្ុះ សៀក និងតុក្កតា បង្ហ្ញ
ពីករប្ជ្ងគ្ន្ដើម្បីជីវិត និងអំាចតាំងពីសម័យបុរ្
ប្វត្តិសាស្ត្ ក្នុងគ្ប់ស្ាប់ន្សង្គម។ នៅទីបញ្ចប់ គូ
ប្ជ្ងាំងអស់ រកឃើញភាពខា្ល្ំងរបស់ខ្លួន និងរក
កន្ល្ងដ្លសក្តិសមជារបស់ខ្លួន។ 

អ្នកដឹកនាំផ្ន្កឆក៖
ឃួន ដ្ត, ឃួនថន ចំរើន

អ្នកដឹកនាំផ្ន្កសិល្បៈ៖
ហ៊ន ប៊ុនធឿន

A performance mixing drama, circus and 
puppetry to explore struggles for power 
and survival.

Stage directors:ររ
KHUON Det, KHUON Thanchamrouen

Artistic director: 
HOUN Bonthoeun

•	 24	August	2018, 5-6pm 

at Paññāsāstra University of Cambodia

For the student community

•	 26	August	2018, 6:30-7:30pm 

at CLA Theater, National Museum

$5 per ticket 

ររនាំមកជូនដោយ
Presented by
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២១ កញ្ញៃ ២០១៨, ម៉្ង ៥:៣០-៦:៣០ លា្ង្ច
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

សម្្ប់សិស្សនិស្សិត

២៣ កញ្ញៃ ២០១៨, ម៉្ង ៦:៣០-៧:៣០ លា្ង្ច
ឆកសម្ត្ង,  សារមន្ទីរជាតិ 

សំបុត្តម្ល្ ៥ ដុលា្ល្រ

ហ៊ៃតយ៉ៃត វ៉ៃកានញិវកើត(ប្ព្ណី និងកររស់នៅ)
១១១១១១១Tradition & Life

ទស្សនីយភាពសហគមន៍គ្ឹង
ររររររ Arts from the Kreung Community
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•	 21	September	2018, 5:30-6:30pm 

at University of Cambodia

For the student community

•	 23	September	2018, 6:30-7:30pm 

at CLA Theater, National Museum

$5 per ticket

ករសម្ត្ងបញ្ចូលគ្ន្រវង ល្ខ្ន របាំ ដ្លរៀបរាប់អំពី
ប្ព្ណីទំនៀមទំលាប់ របស់ជនជាតិគ្ឹងដ្លជាផ្ន្ក
ន្ជីវិតរបស់ពួកគត់។ ករសម្ត្ងរួមមន ពិធីស្ន
ព្្នតាមប្បសហគមន៍គ្ឹង អមដោយករសម្ត្ង របាំ
ដងទឹក ដ្លបង្ហ្ញអំពីទំនៀមទំលាប់ន្ករប្ើប្្ស់
ទឹក និងជីវភាពប្ចាំថ្ង្ដ្លត្ូវបានអនុវត្តជាយូរយរ
ាស់មកហើយ។ ករសម្ត្ងបញ្ចប់ដោយសា្ន្ដ្របាំ 
និងល្ខ្នបង្កើតថ្មី «ប្ព្ណី និងកររស់នៅ» ដ្ល
និយយពីជំនឿ និងវិទ្យាសាស្្តក្នុងករព្យាបាល។ ករ
សម្ត្ងមនករប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ភ្ល្ងគងឫស្សី និង 
គងប្្ំផ្ល្ ដ្លជាអត្តសញ្ញ្ណរបស់ពួកគត់។ 
ភាសាគ្ឹង និងបកប្្ជាភាសាខ្ម្រ

សរស្រ និងដឹកនាំរឿងដោយ៖ លក ជ្ើស សារុន
សហដឹកនាំ និងក្សម្ួលដោយ៖ លក ថុល យុពង្យ

សម្ត្ងដោយ ក្ុមសិល្បៈមហាជនភូមិតងណងឡិះ
មកពីខ្ត្តរតនគីរើ

ឧបត្ថម្ភសា្ន្ដ្ដោយ អង្គករសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ
Spoken theater, dance, and ceremony 
created by members of the Kreung 
community from Ratanakiri province. It 
tells  stories of the Kreung ethnic minority 
and their traditions. Commissioned by 
Cambodian Living Arts.
Kreung language with Khmer subtitles

ទស្សនីយភាពសហគមន៍គ្ឹង ររររសាច់រឿង
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ររល្ខ្ននិយយ

ខ្ញុំជាអ្នកណា?
Who am I?

២០ កញ្ញៃ ២០១៨, ម៉្ង ៤-៥ លា្ង្ច
សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្្ត (បញ្ជ្ក់តាមក្្យ)

សម្្ប់សិស្សនិស្សិត

២២ កញ្ញៃ ២០១៨, ម៉្ង ៤-៥ លា្ង្ច
ឆកសម្ត្ង,  សារមន្ទីរជាតិ 

សំបុត្តម្ល្ ៥ ដុលា្ល្រ

Spoken theater
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ររររសាច់រឿង

•	 20	September	2018, 4-5pm 

at University of Puthisastra (TBC)

ររររFor the student community

•	 22	September	2018, 4-5pm 

at CLA Theater, National Museum

$5 per ticket

ជារឿងរា៉្វរបស់ក្ម្ងស្ីម្ន្ក់ឈ្ម្ះ ពិសី ដ្លកំពុងស្វ្ង
រកអត្តសញ្ញ្ណខ្លួនឯង ដើម្បីសា្គ្ល់ថាខ្លួនជាអ្នកា។
ភាសាខ្ម្រ

អត្ថបទដើមដោយ៖ 
អ៊ុយ លតាវណ្ណ

រៀបរៀង និងដឹកនាំសម្ត្ងដោយ៖ 
សួង សុភ័ក្

ឧបត្ថម្ភសា្ន្ដ្ដោយ៖ 
អង្គករសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ

The life story of a girl who is on a quest 
to find her identity, told through spoken 
theater.
Khmer language

Original idea by: 
UY Latavann

Adapted and directed by: 
SOUNG Sopheak

ររCommisរsioned by: 
Cambodian Living Arts
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ពិព័រណ៍រូបថត

15	August	-	20	September
at Bophana Center

១៥ សីហា ដល់ ២០ កញ្ញៃ,
មជ្ឈមណ្ឌលបុបា្ផ្ា

«ភាសាជាឧបសគ្គមួយ» គឺជាប្ធានបទន្គម្្ង
រូបថតផ្ត្តទៅលើ ខ្ម្រកូនកត់ និងខ្ម្រអណិកជន
ជំនាន់ទីពីររស់នៅខ្ត្តសៀមរាប។ ស្រើជឿថា ភាសា
និងអត្តសញ្ញ្ណមិនអាចផ្ត្ច់ច្ញពីគ្ន្បាន។ 
ហ្តុន្ះ ទើបគត់បង្កើតគម្្ងរូបថតមួយដើម្បី
បង្ហ្ញពីរឿងរា៉្វអត្តសញ្ញ្ណ ដ្លមិនសូវមនគ្
និយយ។
An ongoing photo project on people with 
mixed Cambodian ancestry, and the second 
generation Cambodian diaspora living in 
Siem Reap.

Photo exhibition

Language Barrier

ភាសាជាឧបសគ្គមួយ
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របាឋកថា

15	August	2018, 6-7:30pm
at Bophana Center

១៥ សីហា ២០១៨, ម៉្ង ៦-៧:៣០ យប់
មជ្ឈមណ្ឌលបុបា្ផ្ា

Opening and Artist Talk 

បាឋកថាបើកពិព័រណ៌រូបថត

រ Talk

SIV Serey, a Khmer-Canadian photographer, 
will give a talk about his exhibition. Serey 
was awarded a CLA Dam Dos Grant to carry 
out this photography project.

សុីវ សិរើ ជាអ្នកថតរូបដ្លមនសញ្ជ្តិខ្ម្រ-កាដា  
នឹងធ្វើបឋកថាពីពិព័រណ៍សា្ន្ដ្ថតរូបរបស់គត់។ សិរើ 
គឺជាប្ក្ខភភាពជ័យលាភីមួយរូប ន្ មូលនិធិដាំដុះ 
របស់យើង ដើម្បីដំណើរករគម្្ងថតរូបរបស់គត់
ក្្មប្ធានបទ «ភាសាជាឧបសគ្គមួយ»។
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13	September	2018

១6:30-8:30pm

at Institut français 
du Cambodge

១៣ កញ្ញៃ ២០១៨,
ម៉្ង ៦:៣០-៨:៣០ យប់
វិទ្យាសា្ថ្នបារាំង

Screening of “Une Minorité Visible 
Invisible” by Mathieu PHENG followed by a 
discussion about the Cambodian diaspora. 
French language with English and Khmer translation

ខ្ស្ភាពយន្ត "Une Minorité Visible Invisible" ដោយ 
Mathieu PHENG អមដោយកិច្ចពិភាក្សាអំពី
ប្ជាជនកម្ពុជារស់នៅក្្ប្ទ្ស។
ភាសាបារាំង និងបកប្្ជាភាសាអង់គ្ល្ស និងភាសាខ្ម្រ

ររករបញ្ច្ំងភាពយន្ត

Film screening in 
partnership with Institut français du 

Cambodge

ទសៃសនាភាពយន្ត
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ររករបញ្ច្ំងភាពយន្ត

Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s Lost 
Rock & Roll. Directed by John PIROZZI, 
105 minutes.
English language with Khmer subtitles

17	September	2018
១6:30-8:30pm

at Bophana Center

១៧ កញ្ញៃ ២០១៨,
ម៉្ង ៦:៣០-៨:៣០ យប់

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន
ោតទស្សន៍បុបា្ផ្ា

Films that explore aspects of Cambodian 
identities.

ខ្ស្ភាពយន្ត បង្ហ្ញពីជ្ុងនានាន្អត្តសញ្ញ្ណកម្ពុជា

«កុំសា្ម្នបងភ្ល្ច ខ្ម្របាត់បង់តន្ត្ីរ៉ក់»
ដោយ John PIROZZI, ១០៥នាទី 
ភាសាអង់គ្ល្ស និងបកប្្ជាភាសាខ្ម្រ

17-20	September	2018
at Bophana Center

១៧ - ២០ កញ្ញៃ ២០១៨
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានោតទស្សន៍បុបា្ផ្ា

Film screening in 
partnership with Bophana

ទសៃសនាភាពយន្ត
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18	September	2018
6:30-8:30pm
at Bophana Center

១៨ កញ្ញៃ ២០១៨,
ម៉្ង ៦:៣០-៨:៣០ យប់
មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន
ោតទស្សន៍បុបា្ផ្ា

Film & talk with the director
“Where I Go” 
By NEANG Kavich, ររ55 minutes.
In ររររKhmer language with English subtitles

ទស្សនាភាពយន្ត និងជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង
«ខ្ញុំទៅា» ផលិតដោយ នាង កវិច,
៥៥នាទី។ ភាសាខ្ម្រ និងបកប្្ជាភាសាអង់គ្ល្ស

20	September	2018
១6:30-8:30pm
at Bophana Center

២០ កញ្ញៃ ២០១៨,
ម៉្ង ៦:៣០-៨:៣០ យប់
មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន
ោតទស្សន៍បុបា្ផ្ា

Film រ& talk with the director
“Cambodia, Here I Am” 
By Jean-Baptiste PHOU, 75 minutes. 
In ររររKhmer language with English subtitles

ទស្សនាភាពយន្ត និងជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង
«ស្ុកខ្ម្រ! ន្ះហើយខ្ញុំ!» ដោយ ភូ ស្សង់-បាទីស្ត៍, 
៧៤នាទី។ ភាសាខ្ម្រ និងបកប្្ជាភាសាអង់គ្ល្ស
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19	September	2018
១2:30-5:00pm

at Bophana Center

១៩ កញ្ញៃ ២០១៨,
ម៉្ង ២:៣០-៥:០០ លា្ង្ច

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន
ោតទស្សន៍បុបា្ផ្ា

ខ្ស្ភាពយន្ត "B-Girl" ដោយ ងឿម ផល្លី និង 
ាមរដា្ឋ្ ថូម៉្ស អមដោយសិក្ខ្សាលាសកម្មភាព
ស្វ្ងរកអត្តសញ្ញ្ណកម្ពុជាយើង សម្បសម្ួលដោយ 
អង្គករ នារើដើម្បីសន្តិភាព។ ភាសាខ្ម្រ

ចុះឈ្ម្ះចូលរួមជាមុន សូមាក់ទង 

sormanak@cambodianlivingarts.org

ដើម្បីចុះឈ្ម្ះចូលរួម

សិក្ខ្សាលាន្ះ គឺសំដៅទៅលើអ្នកដ្លមនសញ្ជ្តិ
ពីរដូចជាកូនកត់ ខ្ម្រចិន វៀតាម និងជនជាតិដើម
ភាគតិច។

Screening of “B-Girl” by Phally NGOEUM 
and Namratha Thomas followed by an 
interactive workshop ‘Exploring Our 
Cambodian Identities’ facilitated by Women 
Peace Makersរ. ររKhmer language

Advance registration required,
please contact 

sormanak@cambodianlivingarts.org
to register 

This workshop is especially aimed at 
people who have a dual identity - such as 
Cambodian Chinese or Vietnamese and 
members of ethnic minority groups.  



រររកលវិភាគ រររររ

កក្កដា ២០១៨

សីហា ២០១៨

ថ្ង្ទី ១៥ ៖ បាឋកថាបើកពិព័រណ៍រូបថត 

ថ្ង្ទី ២១  ៖ ល្ខ្នអាន

ថ្ង្ទី ២៣ ៖ វ្ទិកពិភាក្សា «ឫសគល់របាំកម្ពុជា-ម៉្ឡ្សុី»

                 យីក្កម្ពុជា និងហ្សីក្ម៉្ឡ្សុី

ថ្ង្ទី ២៤ ៖ ល្ខ្នសៀក «អនុភាព»

ថ្ង្ទី ២៥ ៖ យីក្កម្ពុជា និងហ្សីក្ម៉្ឡ្សុី

ថ្ង្ទី ២៦ ៖ ល្ខ្នសៀក «អនុភាព»

កញ្ញៃ ២០១៨

ថ្ង្ទី ១៩ ៖ របាំសហសម័យ «ក្ម្ងឃ្វ្លក្បី»

ថ្ង្ទី ២០ ៖ សិក្ខ្សាលា «រាំច្ន្ប្ឌិត»                                        

                 របាំសហសម័យ «ក្តីស្ម្»

                 វ្ទិកពិភាក្សា «ករបញ្ច្ញអារម្មណ៍តាមរយៈរបាំ»

ថ្ង្ទី ២១ ៖ របាំសហសម័យ «ក្ម្ងឃ្វ្លក្បី»

ថ្ង្ទី ២២ ៖ របាំសហសម័យ «ក្តីស្ម្»

ថ្ង្ទី ២០ ៖ ល្ខ្ននិយយ «ខ្ញុំជាអ្នកា?»

ថ្ង្ទី ២១ ៖ «ហ៊្តយ៉្ត វ៉្កនញិវកើត (ប្ព្ណីនិងកររស់នៅ)»

 ថ្ង្ទី ២២ ៖ ល្ខ្ននិយយ «ខ្ញុំជាអ្នកា?»

ថ្ង្ទី ២៣ ៖ «ហ៊្តយ៉្ត វ៉្កនញិវកើត (ប្ព្ណីនិងកររស់នៅ)»

ថ្ង្ទី ១៣ ៖ ករបញ្ច្ំងភាពយន្ត  នៅវិទ្យាសា្ថ្នបារាំង

ថ្ង្ទី ១៧-១៩ ៖ ករបញ្ច្ំងភាពយន្ត នៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

                       ោតទស្សនប៍ុបា្ផ្ា

Calendar
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រររស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ រររររ
Acknowledgements
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នាំមកជូនដោយ អង្គករសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ

រចនាកម្មវិធីដោយ
ភូ ស្សង់-បាទីស្ត៍; រដ្ឋហា្គ្ដ ហ្វ្ន់សុីស; យ៉ុន សុខខន; សូ ភីា

ដ្គូសហករ
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានោតទស្សន៍បុបា្ផ្ា; 

សាកលវិទ្យាល័យម្គង្គកម្ពុជា, ឆកសម្ត្ងសារមន្ទីរជាតិ; 
អង្គករអ្ពិកអាត; វិទ្យាសា្ថ្នបារាំង; 

សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញ្សាស្្តកម្ពុជា; សមគមហា្វ្រពន្លឺសិល្បៈ;  
ក្ុមរើកសាយ; សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្សិល្បៈ; 
សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ; សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា; 

សាកលវិទ្យាល័យម៉្ឡាយ៉្ ប្ទ្សម៉្ឡ្សុី; 
សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្្ត; អង្គករនារើដើម្បីសន្តិភាព

បច្ច្កទ្សសម្ល្ង និងពន្លឺ
KLA, U2

សូមអរគុណដល់អ្នកដ្លបានចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធីន្ះ។ ប្សិនបើគ្ម្ន
ករចូលរួមពីអ្នកាំងអស់គ្ន្ កម្មវិធីន្ះនឹងមិនអាចដំណើរករបាននោះទ្។

Presented by រCambodian Living Arts

Curated by
Jean-Baptiste PHOU; Frances RUDGARD; SO Phina; 

YON Sokhorn;

Partners
Bophana Center; Cambodian Mekong University; 

CLA Theater; Epic Arts; Institut français du Cambodge;
Paññāsāstra University of Cambodia; 

Phare Ponleu Selpak; Reek Sai Group; 
Royal University of Fine Arts; 

Secondary School of Fine Arts; 
University of Cambodia; University of Malaya, Malaysia; 

University of Puthisastra; Women Peace Makers 

Sound and Light
KLA, U2

Thank you to everybody involved in this Cuររltural Season 
- without your support it would not be possible.



ព័ត៌មនបន្ថ្ម|More information 
info@cambodianlivingarts.org

១១ទំនាក់ទំនងទិញសំបុតៃ | Ticket	hotline
096	883	9884	/	098	512	255

សំបុត្ក៏មនលក់នៅ | Tickets also available at
Cambodian Living Arts
Office

CLA Booth at 
the National Museum

ករិយល័យ
អង្គករសិល្បៈខ្ម្រអមតៈ

ស្តង់លក់សំបុតសម្ត្ងរបាំ
នៅសារមន្ទីរជាតិ

Our mission is to be a catalyst in a vibrant arts sector, inspiring 
new generations

សិល្បៈខ្ម្រអមតៈមនប្សកកម្ម ដើរតួជាកតា្ត្ជំរុញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ
ដ៏រស់រវើក ដ្លញុំាងចិត្តអ្នកជំនាន់ថ្មី

ស្វ្ងយល់បន្ថ្មពីពួកយើងតាម | Find our more about us at 
www.cambodianlivingarts.org

Cambodian Living Arts (CLA)

@cambolivingarts

@cambodianlivingarts

#ExploringIdentities


