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ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី

រៀងរាល់ឆ្នាំ សិលាបៈខ្មារអមតៈតាងតានាំយកពាឹត្តិារណ៍សិលាបៈវបាបធម៌
មួយមកបង្ហាញជាសាធារណៈដល់ទសាសនិកជនគឺ "កម្មវិធីរដូវវបាបធម៌"។ 
កម្មវិធីនាះមានរយៈពាលបីខាដោយផ្តល់ឱាសឲាយសិលាបករបាន បង្ហាញ
សា្នាដាបង្កើតថ្មីដូចជា របាំ ល្ខាន តនា្តី ារតាងនិពន្ធ និងពិព័រណ៍ទៅដល់
ទសាសនិកជនជាដើម។ លើសពីនាះក៏មានកិច្ចពិភាកាសា និងសិា្ខាសាា
ដាលបង្កើតឲាយមានបរិយាាសផ្លាស់ប្តូរគំនិតយោបល់ និងចូលរួម
សកម្មភាពសិលាបៈបាបច្នាបាឌិតរវាងសិលាបករ ទសាសនិកជន និងអ្នកដឹក
នាំដាលមានសា្តានុពលក្នុងវិស័យសិលាបៈផងដារ។ 

នៅពាលដាលសិលាបៈខ្មារអមតៈបាាសជាើសរើសសា្នាដាសិលាបៈ យើង
តាងតាលើកទឹកចិត្តឲាយពួកគាបង្កើតអ្វីដាលថ្មី និងមានភាពច្នាបាឌិត
ដាលសាបទៅតាមបាធានបទនាកម្មវិធីរដូវវបាបធម៌ «ទង្វើថ្ងានាះ ផលតប
ស្នងថ្ងាស្អាក»។ 

គាប់សកម្មភាព មិនថាតូច ឬធំ តាងតាមានផលប៉ះពាល់ ដូចជាពាល
អ្នកសមាាចចិត្តជិះម៉ូតូឌុប ខណៈដាលអ្នកកំពុងហៀរសំបោរ។ ដូច្នាះតើ
នឹងមានអ្វីកើតឡើងបនា្ទាប់ពីនោះ? បាសិនបើអ្នកសមាាចចិត្តាក់ពាកាយអា
ហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបរទាស តើនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នក? 
តើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់មនុសាសជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នក? ហើយ
ចុះទមាាំតាារសមាាចចិត្តធំៗសមាាប់ពួកយើង តើអាចមានផលប៉ះពាល់
អ្វីខ្លះទៅដល់មនុសាសជំនាន់កាាយ? 

យើងជឿជាក់ថាពាលដាលអ្នកបានមកចូលរួមកម្មវិធីរដូវវបាបធម៌ អ្នកអាច
នឹងរកឃើញអ្វីមួយដើមាបីធ្វើជាកញ្ចាក់ឆ្លុះបញ្ចាំង ឬស្វាងរកគំនិតថ្មីៗ
សមាាប់ខ្លួនឯងតាមរយៈសកម្មភាពសិលាបៈក្នុងកម្មវិធីរដូវវបាបធម៌នាះ។ 
បាសិនបើអ្នកចង់ឈ្វាងយល់បន្ថាម សូមកុំភ្លាចចូលរួមពាឹត្តិារណ៍
សិលាបៈវបាបធម៌នាះទាំងអស់គ្នាដើមាបីជួយគំទាទៅដល់សិលាបៈវបាបធម៌ 
និងសិលាបករផងដារ។

សិលាបខ្មារអមតៈនាំយក កម្មវិធីរដូវវបាបធម៌ឆ្នាំ ២០២២ «ទង្វើថ្ងានាះ 
ផលតបស្នងថ្ងាស្អាក»  ពាឹត្តិារណ៍សិលាបៈវបាបធម៌រយៈពាលបីខានៅ
ទីកាុងភ្នំពាញ និង ខាត្តចំនួន ៤។ អញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នា!



Cambodian Living Arts presents Cultural Season 
2022, 3 months of arts events in Phnom Penh and 
4 provinces. Please join us!

Program Guide

Each year, CLA presents ‘the Cultural Season’. Over 
three months, artists can share newly created work 
with audiences. There are also talks and workshops, 
where audiences can exchange ideas and take part in 
creative activities. 

This year’s theme is Action Today, Consequences 
Tomorrow. 

Every action, big or small, makes an impact. Maybe you 
decide to take a motodop when you have a runny nose 
- what could happen next? If you decide to apply for 
a scholarship to study abroad; how will it change your 
own life and how could it impact the people around 
you? What about big decisions that are taken for us; 
how could they affect future generations? 

Please come and experience the diverse range of 
events and activities in the season, and show your 
support to Cambodian arts and artists!
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វេទិកាពិភាកេសា «កម្ពុជា 
និងសិល្បៈនាឆ្ន្ំ២០៥០»
ហាងកាហ្វេ Java Creative TTP 
សាខាទួលទំពូង 

១៤ មករា | 6 - 7:30pm

Panel Discussion
“Cambodia and the 
Arts in 2050”

15/1

សិកា្ខេសាលាល្ខេន 
«អ្នកនឹងធ្វើយ៉្ងណា?»
ហាងកាហ្វេ Java Creative TTP 
សាខាទួលទំពូង 

១៥ មករា | ២2 - 4pm

Interactive Theater Workshop
“What would YOU do?”

ការសម្តេងសាកលេបង  
ល្ខេននិយាយ
«ផ្ទះកសិដ្ឋ្នធម្មជាត ិ»
សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈ (SSFA)

១៥ មករា | ២3:30 -4:30pm

Dress Rehearsal
“The Nature Farm House”

16/1 22-23/1 29/1

ការសម្តេងពេញ  ល្ខេននិយាយ
«ផ្ទះកសិដ្ឋ្នធម្មជាត ិ»
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការ
កម្ពុជា-ជប៉ុន (ជជជជCJCC)

១៦ មករា | ២6:30 - 7:30pm

ជជFull Performance
“The Nature Farm House”

សា្នេដេរបាំសហសម័យ
បេបឌីជីថល «សក្រ»
ហាងកាហ្វេ Java Creative TTP សាខាទួលទំពូង

២២-២៣ មករា 
4:30-5:30 pm | 6:00-7:00 ២២ pm | 7:00-8:00 pm

Contemporary Dance-Film ធធធ ”Saker”

សិកា្ខេសាលា
«និពន្ធចម្ៀងអំពីអនាគត»
សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈ (SSFA)

២៩ មករា | ២២9am - 12pm

Song Writing Workshop
“Writing the Future”

ការសម្តេងសាកលេបង 
ការបេគំតនេ្តីាបុី
«កំណត់ហ្តុចាបុី»
សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈ (SSFA)

២៩ មករា | ២3:30 -4:30pm

Dress Rehearsal
“Chapei Diary”

30/1

ការសម្តេងពេញ ការបេគំតនេ្តីាបុី
«កំណត់ហ្តុចាបុី»
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការ
កម្ពុជា-ជប៉ុន (ជជជជCJCC)

៣០ មករា | ២6:30 - 7:30pm

ជជFull Performance
“Chapei Diary”

ព័ត៌មានបន្ថេមពីការចូលរួម
More information on how to join

អំពីសំបុតេទសេសនា  |  Ticket information

អ្នកក៏អាចទិញសំបុតេជាកញ្ចប់បបាន ដេលមាន២ជមេើស៖
- ការសម្តេងពេញទាំង៤ និងការសម្តេងបេបឌីជីថលទាំង២
តម្លេ ២០$          ១៨$
- ការសម្តេងសាកលេបងទាំង៤ និងការសម្តេងបេបឌីជីថលទាំង២
តម្លេ ១២$          ១០$

Ticket packages are available:

- All 4 full performances + all 2 Digital ជជជPerformances

Price 20$       18$ 

- All 4 dress rehearsals + all 2 Digital Performances

Price 12$        10$ 

ដើមេបីកក់បសំបុតេ ឬសាកសួរព័ត៌មានលំអិតសូមទាក់បទង
To book your tickets or ជជfor more details please contact

093 485 898/012 835 462/010 941 224

SSFA = Secondary School of Fine Arts
CJCC = Cambodia-Japan Cooperation Center

ព័ត៌មានបន្ថេមពីកម្មវិធីកិច្ចពិភាកេសានិងសិកា្ខេសាលា សូមទាក់បទង
For more information about talks and workshops

012 432 201

បេអប់បកេហម សមេេប់បកម្មវិធីចូលរួមដោយសេរី
If the event description (in Khmer) is in a red box,

it indicates the event is free of charge

បេអប់បលឿង សមេេប់បកម្មវិធីតេូវទិញសំបុតេចូលទសេសនា

If the event description (in Khmer) is in a yellow box,
it indicates you need to buy a ticket

ខ្មករា | January

ព័ត៌មានលំអិតពីកម្មវិធីនីមួយៗ មាននៅទំព័រខាងក្រ្រម
Detail about each event can be found on the following pages

ការសម្តេងពេញ | Full Performance 4$

ការសម្តេងសាកលេបង | Dress Rehearsal 2$

ការសម្តេងបេបឌីជីថល | Digital Performance 2$
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កិច្ចពិភាកេសា និងសំណួរចម្លើយ
«ផ្តល់សិទ្ធិដល់សិល្បករថ្ង្ន្ះ 
ពាំនាំមកនូវផលប្ោជន៍
ដល់សង្គមនៅថ្ង្ស្អ្ក»
តាមរយៈ Zoom  

១១ កុម្ភៈ | ២5 - 6:30pm

Talk, with Q&A
“Empowering Artists today,
Bringing Benefit to Society Tomorrow”

12/2

ការសម្តេងសាកលេបង  ល្ខេននិយាយ
«បុគ្គលជោគជ័យ»
សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈ (SSFA)

១២ កុម្ភៈ | ២3:30 -4:30pm

Dress Rehearsal
“Success in the Air”

13/2 17/2 19/2

ការសម្តេងពេញ  ល្ខេននិយាយ
«បុគ្គលជោគជ័យ»
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការ
កម្ពុជា-ជប៉ុន (ជជជជCJCC)

១៣ កុម្ភៈ | ២២6:30 - 7:30pm

ជជFull Performance
“Success in the Air”

សា្នេដេតនេ្តីបេបឌីជីថល «ចង្វ្ក់»
ហាងកាហ្វេ Java Creative TTP
សាខាទួលទំពូង

១៩-២០ កុម្ភៈ 
4:30-5:30 pm | 6:00-7:00 ២២ pm | 7:00-8:00 pm

Music-Film “Rhythm”

កម្មវិធី «អំណានក្នុងអនាគត»
ហាងកាហ្វេ Java Creative TTP 
សាខាទួលទំពូង

១៩ កុម្ភៈ | ២២2 - 3:30pm

Live reading of creative writing
”Reading the Future”

26/2

ការសម្តេងពេញ របាំ
«ចុះហឺយ ដកណៅច្ 
(បណ្តុះដុះ ដំកំពៀច)»
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការ
កម្ពុជា-ជប៉ុន (ជជជជCJCC)

២៧ កុម្ភៈ | ២6:30 - 7:30pm

Full Performance, Dance
ជ  ”Mother Nature”

ល្ខេនអាន ៤រឿងថ្មី កេេមបេានបទ 
«ទង្វើថ្ង្ន្ះ ផលតបស្នងថ្ង្ស្អ្ក» 
សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈ (SSFA)

១៧ កុម្ភៈ | ២3 - 4pm

Live reading of 4 new plays
“Actions and Consequences”

20/2

កម្មវិធី «អំណានក្នុងអនាគត»
តាមរយៈ Zoom

២៦ កុម្ភៈ | ២២២8 - 9:30am

Live reading of creative writing
”Reading the Future”

ការសម្តេងសាកលេបង របាំ
«ចុះហឺយ ដកណៅច្ 
(បណ្តុះដុះ ដំកំពៀច)»
សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈ (SSFA)

២៦ កុម្ភៈ | ២3:30 -4:30pm

Dress Rehearsal, Dance
ធ  ”Mother Nature”

ជ

27/2

ភាពយន្តឯកសារ 
«យុវជនជនជាតិដើម»
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការ
កម្ពុជា-ជប៉ុន (ជជជជCJCC)

២៧ កុម្ភៈ | 3 - 5pm

Documentary Film Screenings
‘‘Indigenous Youths”

ខ្កុម្ភៈ | February

ព័ត៌មានលំអិតពីកម្មវិធីនីមួយៗ មាននៅទំព័រខាងក្រ្រម
Detail about each event can be found on the following pages



យើងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌សារជាថ្មីម្តងទៀតតាមរយៈការ
ប្មើលមើលអំពីអនាគតន្កម្ពុជជា។ ដោយផ្អ្កលើសកម្មាព
កំពុងកើតឡើងក្នុជងព្លបច្ចុជប្បន្ន តើវាគ្មិនរបស់យើងរំពឹងថាកម្ពុជជា
នឹងកា្ល្យទៅជាយ៉្ងណាក្នុជងឆ្ន្ំ ២០៥០? ដោយចាប់ផ្តើមដោយ
ការថ្ល្ងសុន្ទរកថាដោយ លោក អ៊ូ វីរៈ នាយកគ្ប់គ្ងវ្ទិកា
អនាគត យើងនឹងឈានទៅកិច្ចពិាក្សា និងការផ្ល្ស់ប្តូរោបល់។  
សូមអញ្ចើញចូលរួម និងច្ករំល្កការយល់ឃើញរបស់អ្នក។ 
ជាពិស្សនោះយើងចង់ឈ្វ្ងយល់ថាតើ អ្វីទៅជាតួនាទីរបស់
សិល្បៈសម្្ប់អនាគតន្កម្ពុជជា។ ចុះអ្នកវិញ! តើអ្នកគិតដូច
ម្ត្ចដ្រ? 

កម្មវិធីជាាសាខ្ម្រ ហើយបកប្្ជាាសាអង់គ្ល្ស

វ្ទិកាពិាក្សា «កម្ពុជា និងសិល្បៈនាឆ្ន្ំ២០៥០»

Panel Discussion: “Cambodia and the Arts in 2050”

We kick off the Cultural Season by imagining the future. 
Based on what is going on today, what do our panelists expect 
Cambodia to be like in 2050? 
Opening with an inspirational talk from Ou Virak, Director of 
Future Forum, we will jump into exchange and debate. Please 
come and share your views. 

We especially would love to explore what the role the arts 
might play in Cambodia’s future. What do you think? 

Program in Khmer, with English translation provided

14/01/2022 | 6-7:30pm 
ហាងកាហ្វ្ Java Creative  TTP សាខាទួលទំពូង



យើងរីករាយដ្លបានសហការជាមួយក្ុមការងារមកពីមជ្ឈ-
មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជជា ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីសិកា្ខ្សាលាលោ្ខ្នន្ះ
ឡើង។ អ្នកសម្ត្ងនឹងសម្ត្ងឈុតខ្លីៗមួយចំនួនមុនព្លអ្នក
ដឹកនាំរឿងបញ្ឈប់ពួកគ្ ហើយសួរទៅកាន់អ្នកដ្លជាទស្សនិក-
ជន ថាតើអ្នកនឹងសម្្ចចិត្តធ្វើសកម្មាពអ្វីកើតឡើងបនា្ទ្ប់
ទៀត។ អ្នកអាចក្្កឡើង ហើយចូលរួមធ្វើសកម្មាពនោះ
ដោយខ្លួនឯង។ ប្សិនបើអ្នកចង់យកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យគិតអំពី
សា្ថ្នាព ដោយប្បផ្នផ្ស្ង ហើយរៀនយកចិត្តអ្នកដទ្មក
ដាក់ក្នុជងចិត្តខ្លួនឯង យើងសូមណ្នាំអ្នកឲ្យចូលរួមសិកា្ខ្សាលា
ន្ះ។ 

សិកា្ខ្សាលាលោ្ខ្នន្ះនឹងជាឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយ មានការ
បំផុសគំនិត និងជាឱកាសល្អមួយ ប្សិនបើអ្នកធ្ល្ប់គិតចង់
ឡើងសម្ត្ងលើឆកដោយខ្លួនឯង។

សិក្ខាសាលាល្ខាន «អ្នកនឹងធ្វើយ៉្ងណា?»

Interactive theatre workshop: “What would YOU do?”

We are delighted to partner with the team from CCHR 
(Cambodian Center for Human Rights) to run this lively 
theater workshop. The team of actors will perform some short 
scenarios, before the Director stops them and asks you, the 
audience, to decide what happens next. You can even get up 
and try to act out the next steps yourself. 

Khmer Language

15/01/2022 | 2-4pm 
ហាងកាហ្វ្ Java Creative  TTP សាខាទួលទំពូង 



សត្វកសិដា្ឋ្នបីក្បាលព្ួយបារម្ភពីមា្ច្ស់ស្ីរបស់ពួកគ្ដ្លទើប
ត្ត្ឡប់មកពីទីក្ុង ហើយហាក់ដូចជាកំពុងធ្ល្ក់ចូលក្នុជងការ
បាក់់ទឹកចិត្ត។ ពួកគ្ទាំងបីព្យាយមជួយសង្គ្្ះនាង ហើយលាក់
ការពិតមិនឲ្យដឹងថា ពួកគ្ច្ះនិយយាសាមនុស្ស។ តើ ពួកគ្ 
ទាំង បី អាច ជួយ នាង បានដ្រទ្? ខណៈ ព្ល ដ្ល អ្នក ៅ ជុំវិញ 
ពួកគ្គិត ថា ពួកគ្ មិន យល់ ពីពិភពលោក ហើយ ថ្មទាំងមិន ដឹង 

ពី របៀប គ្ប់គ្ងទៀត។ 

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទលោ្ខ្ន៖ ជា សុខយូ
អ្នកដឹកនាំរឿង៖ សួង សុភ័ក្
ជំនួយការអ្នកដឹកនាំ៖ គាត សុភី 

ល្ខាននិយាយ «ផ្ទះកសិដ្ឋ្នធម្មជាតិ»

Theater: “The Nature Farmhouse”

Three farm animals are worried about their mistress, who has 
just returned from the city and seems to be suffering from a 
depression. The three friends do their best to save her, while 
trying to keep their secret that they know how to speak the 
human language. 

Playwright: CHEA Sokyou 
Director: SUONG Sopheak
Assistant Director: KIET Sophy

Khmer Language

15/01/2022 | 3:30-4:30pm | សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ (SSFA)
16/01/2022 | 6:30-7:30pm 

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្តិបត្តិការកម្ពុជជា-ជប៉ុន (CJCC)



«សក្រ» ជាសា្ន្ដ្ប្បឌីជីថល (របាំ-កុន) ដោយបងា្ហ្ញទម្ង់
លោ្ខ្នខោល និងរបាំសហសម័យជាលោ្ខ្នអាន ដើម្បីបកស្្យ
អំពីដំណើររឿងរាមក្រ្តិ៍ ដោយដកស្ង់ត្ង់ឈុត «ថា្វ្យព្ះទម្ង់»។
សា្ន្ដ្ន្ះរួមបញ្ចូលនូវ ការពោល  ស្មូត ភ្ល្ងពិណពាទ្យ និងសំឡ្ង
អ្ឡិចត្ូនិចហើយនឹងដាក់បញ្ច្ំងជូនទស្សនា។

ប្សិនបើអ្នកធ្ល្ប់បានទស្សនាសា្ន្ដ្ «ឫសគល់» របស់ ង៉្ត រា៉្ឌី 
ក្នុជងរដូវវប្បធម៌ឆ្ន្ំ ២០២០ អ្នកទាំងអស់គា្ន្នឹងចង់ដឹងថាតើនឹងមាន
អ្វីអសា្ច្រ្យបន្ថ្មទៀតសម្្ប់សា្ន្ដ្បនា្ទ្ប់ន្ះ។

អ្នកដំឡើង៖ ង៉្ត រា៉្ឌី
ជំនួយការអ្នកដំឡើង៖ ម៉្ តារា

សា្នាដារបាំសហសម័យបាបឌីជីថល «សក្រ»

Contemporary dance-film: “Saker”

Choreographer NGET Rady experiments with a digital form, 
using techniques and gestures from Lakhon Khaol and 
contemporary dance, to share a creative re-telling of The Ring 
episode from epic tale, the Reamker, where Hanuman brings 
Preah Ream’s ring to Neang Seda. 

Choreographer: NGET Rady 
Assistant Choreographer: MAO Dara

22-23/01/2022 | ហាងកាហ្វ្ Java Creative  TTP សាខាទួលទំពូង
4:30-5:30pm | 6-7pm | 7-8pm 

រូបាព៖ កឹម សុវណា្ណ្ | Photo: KEM Sovanna
ផ្តល់ទីតាំងថត
Filmed at



«បញ្ហ្តូចធំៗ កុំទុកៅក្នុជងចិត្តៗ ព្លជួបនឹងវិបត្តិ...
ត្ូវច្ះដោះស្្យៗ បើយើងដួលហើយៗ ត្ូវក្្កឈរឡើង
កា្ល្ហានឈានជើង ហើយដើរតំរង់ឆ្ព្ះទៅមុខ កុំត្ឡប់ក្្យ 
កា្ល្ហានរឹងមាំតតាំង។»

ទំនុកច្ៀងន្ះដកស្ង់ច្ញពីចម្ៀងមួយរបស់ក្ុមតន្្តីយុវវ័យ
នាំសារ ដ្លនឹងត្ូវដឹកនាំសិកា្ខ្លាសាន្ះ។ អំឡុជងព្លសិកា្ខ្-
សាលាន្ះ សិល្បករនឹងណ្នាំអ្នកអំពីសកម្មាពសាមញ្ញៗ 
សប្បាយៗ និងជំហានមួយចំនួន ដើម្បីនិពន្ធបទចម្ៀងផ្ទ្ល់ខ្លួន
របស់អ្នក ដ្លបងា្ហ្ញពីក្តីសង្ឃឹម និងកង្វល់របស់អ្នកសម្្ប់
អនាគត។ អ្នកមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍តន្ត្ីដើម្បីចូលរួមនោះ
ទ្ គ្្ន់ត្មានឆន្ទៈក្នុជងការច្ករំល្កគំនិតរបស់អ្នកជាមួយអ្នក
ចូលរួមផ្ស្ងទៀត ហើយព្យាយមបងា្ហ្ញពីខ្លួនអ្នកតាមរយៈតន្ត្ី។

សិក្ខាសាលា  «និពន្ធចម្ៀងអំពីអនាគត»

Songwriting Workshop: ៉“Writing the Future”

“Life is like rain, smile, hope, persevere, success is not far away. 
Dare to do, dare to decide, do not be afraid, don’t be sad, I hope 
you can be brave.”

These lyrics are from a song by The Messenger Band, who will 
be leading this workshop. During the session the artists will 
guide you through some simple and fun activities and steps to 
produce your own songs that express your hopes and concerns 
for the future. 

Khmer ោោLanguage 

29/01/2022 | 9am-12pm | សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ (SSFA)



សា្ន្ដ្ន្ះនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយការបងា្ហ្ញឧបករណ៍ចាបុីដងវ្ង
តាមប្បទម្ង់បុរាណ ក្នុជងោលបំណងបងា្ហ្ញទស្សនិកជនឲ្យ
បានឃើញអំពីការវិវឌ្ឍន្ចាបុីដងវ្ង និងបញ្ចប់ដោយការប្គំ
តន្្តីប្បសហសម័យដោយរួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ភ្ល្ងខ្ម្រ និង
ឧបករណ៍ភ្ល្ងបរទ្សផ្ស្ងទៀត។ ចាបុីដងវ្ង គឺជាឧបករណ៍ភ្ល្ង
ទទួលបានការស្លាញ់ចូលចិត្តពីមនុស្សៅជុំវិញពិភពលោក 
ហើយការប្គំតន្្តីន្ះនឹងឆ្លុជះបញ្ច្ំងពីទំនាក់ទំនងន្ទម្ង់តន្្តី
ដូចជាការបញ្ចូលគា្ន្ជាមួយភ្ល្ង Blues និង Reggae ជាដើម។

អ្នកដឹកនាំ៖ គាត សុគីម និង ខូលីន ហ្ក្្ហ្វថន់
ទីប្ឹក្សាសិល្បៈ៖ ជ័យ ច័ន្ទកិត្យា

ករបាគំតនា្តីាប៉ី «កំណត់ហ្តុចាបុី»

Concert: “Chapei Diary”

Starting from its traditional form, the artists will guide you 
through Chapei’s musical evolution, ending with contemporary 
Chapei music in collaboration with other instruments. 

Artistic Leaders: KEAT Sokim and Colin GRAFTON 
Artistic Advisor: CHEY Chanោkethya

29/01/2022 | 3:30-4:30pm | សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ (SSFA)
30/01/2022 | 6:30-7:30pm 

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្តិបត្តិការកម្ពុជជា-ជប៉ុន (CJCC)



តើអនាគតទៅជាប្បណាបើសិនគា្ម្នសិល្បៈ? បើយើងមិនការពារ 
ឬឲ្យតម្ល្សិល្បករក្នុជងព្លឥឡូវន្ះទ្ តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង? 
យើងនឹងនាំអ្នកទៅកាន់កិច្ចពិាក្សាមួយដ្លឈ្វ្ងយល់អំពីថាតើ
អ្វីទៅជាាពប្ឈមដ្លសិល្បករកំពុងជួបប្ទះក្នុជងប្ទ្ស
កម្ពុជជា។ តើ យើងគួរមាន វិធនការ ប្បណាដើម្បី ផ្តល់ តម្ល្ឲ្យ 
សិល្បករសម្្ប់ ជា ប្ោជន៍ ដល់ សង្គម នាព្ល អនាគត។ អ្នកនឹង
បានជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបនឹងច្ករំល្កទស្សនៈរបស់
ពួកគ្មុនព្លឈានទៅកាន់កិច្ចពិាក្សាបនា្ទ្ប់។
វាគ្មិន៖ ខាទ្ីណា ស្ទួត សានទីយ៉្ហ្កូ (ហ្វីលីពីន) និង
           លោក រិទ្ធី បា៉្ន់ (កម្ពុជជា)
អ្នកសម្បសម្ួល៖ អមរា៉្ ហ្កូអ៊្ល
បកប្្ជាាសាខ្ម្រ និងអង់គ្ល្ស 

កិច្ចពិភាកាសា និងសំណួរចម្លើយ «ផ្តល់សិទ្ធិដល់សិល្បករថ្ង្ន្ះ
ពាំនាំមកនូវផលប្ោជន៍ដល់សង្គមៅថ្ង្ស្អ្ក»

Talk, with Q&Aោោ: “Empowering Artists today,
Bringing Benefit to Society Tomorrow”

What if our future doesn’t include the arts? If we don’t protect 
and empower artists today, what will the consequences be? In 
this discussion program, we wish to explore what kinds of risks 
artists in Cambodia are facing today and what action can be 
taken to deal with those risks.

Speakers: Katrina Stuart Santiago (Philippines) & Rithy Panh 
(Cambodia)
Moderator: Amara GOEL

Khmer & English with language interpretation

11/02/2022 | 5-6:30pm | តាមរយៈ Zoom ៉



អំឡុជងឆ្ន្ំ ២០២១ សិល្បៈខ្ម្រអមតៈបានសហការជាមួយអ្នកនិពន្ធ 
និងអ្នកដឹកលោ្ខ្ន ភូ ហ្សង់-បាទីស្ត៍ រៀបចំសិកា្ខ្សាលាអំពីមូលដា្ឋ្ន
គ្ឹះន្ការសរស្រនិងអភិវឌ្ឍអត្ថបទលោ្ខ្ន។ ក្នុជងចំណោមអត្ថបទ
ទាំង ១០ ដ្លនិពន្ធថ្មី អត្ថបទរឿង «បុគ្គលជោគជ័យ» និពន្ធដោយ 
សួស យ៉្មី ត្ូវបានជ្ើសរីសដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យកា្ល្យទៅជាផលិត-
កម្មព្ញសម្្ប់កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌។ កុំភ្ល្ចចូលរួមទស្សនាការ
សម្ត្ងដើម្បីឈ្វ្ងយល់ពីសាច់រឿងអំពី រីតា ជាគ្ូបង្ៀនថា្ន្ក់
មត្្តយ្យ ប៉ុន្ត្ស្ម្ចង់កា្ល្យជាស្ត្ីជំនួញ។ រីតា បានទៅជួបជាមួយ
គ្ូជោគជ័យដើម្បីជួយនាងឲ្យសម្្ចោលដៅ ព្លនោះគាត់
បញ្ចុជះបញ្ចូលនាងឱ្យណា្ត្ក់ទុនជាមួយគាត់ចំនួនពីរមុឺនដុលា្ល្រ។ 
ហើយនាងកុហកប្តីរបស់នាងថា នាងយកលុយនោះ ទៅវិនិោគ
ជាមួយមិត្តភក្តិ។ 
ដឹកលោ្ខ្នដោយ៖ ណ្ន ារិទ្ធ   |   និពន្ធដោយ៖ សួស យ៉្មី
ទីប្ឹក្សាអត្ថបទលោ្ខ្ន៖ លឹម ផន់ណា

ល្ខាននិយាយ «បុគ្គលជោគជ័យ»

ោTheater: “Success in the Air”

In 2021, CLA, with Jean-Baptiste PHOU, ran a workshop on 
writing for the stage. From ten scripts, Success in the Air 
by SUOS Yamy was selected to be developed into a full 
production for the Cultural Season. Come and see the show 
and meet Rita, a kindergarten teacher who dreams of being a 
businesswoman.... She starts seeing a coach to help her with 
her goals and he persuades her to invest $20,000 into his 
business.  
Director: NEN Phearith   |   Writer: SUOS Yamy
Script Consultant: LIM Phanna

Khmer Language

12/02/2022 | 3:30-4:30pm | សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ (SSFA)
13/02/2022 | 6:30-7:30pm 

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្តិបត្តិការកម្ពុជជា-ជប៉ុន (CJCC)



ល្ខានអាន «ទង្វើថ្ង្ន្ះ ផលតបស្នងថ្ង្ស្អ្ក»

Live readings of new plays:  Actions & Consequences
During 2021, CLA, with Jean-Baptiste PHOU, ran a workshop 
on fundamentals for stagewriting, and script development.. 
In this program we are excited to share with you four works 
created through that series. We will present 15-minute 
versions of each piece - so you can get a flavour of new 
talents emerging into Cambodia’s theater scene. The first 
three plays are directed by: SUONG Sopheak, with support 
from Script Consultant: LIM Phanna 

Khmer Language

អំឡុជងឆ្ន្ំ ២០២១ សិល្បៈខ្ម្រអមតៈបានសហការជាមួយអ្នកនិពន្ធ 
និងអ្នកដឹកលោ្ខ្ន លោក ភូ ហ្សង់-បាទីស្ត៍ រៀបចំសិកា្ខ្សាលាមូល
ដា្ឋ្នគ្ឹះន្ការសរស្រនិងអភិវឌ្ឍអត្ថបទលោ្ខ្ន។ ក្នុជងកម្មវិធីន្ះ យើង
រីករាយច្ករំល្កជាមួយអ្នកនូវសា្ន្ដ្លោ្ខ្ននិយយនិពន្ធថ្មីចំនួនបួន
រឿងដ្លជាផ្ល្ផ្ក្ពីសិកា្ខ្សាលាន្ះ។ សិល្បករនឹងបងា្ហ្ញឈុតខ្លីន្
លោ្ខ្នរបស់ពួកគ្នីមួយៗ ដ្លមានរយៈព្ល១៥នាទី។ដូច្ន្ះអ្នក
នឹងមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍន្ទ្ពកោសល្យថ្មីៗ និងរសជាតិផ្ស្ងគា្ន្
ន្អត្ថបទលោ្ខ្ននិយយនិពន្ធថ្មី ៅក្នុជងវិស័យលោ្ខ្នន្ប្ទ្ស
កម្ពុជជា។ 

17/02/2022 | 3-4pm | សាលាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ (SSFA)

កញ្ចក់លើដងវិថី៖ ប្តីប្ពន្ធមួយគូឈ្ល្ះគា្ន្ខណៈព្លដ្លកំពុង
បើកបរៅលើផ្លូវមមាញឹក។ ព្លពួកគ្កំពុងស្្កដាក់គា្ន្ទៅវិញ
ទៅមក និងមិនបានោរពភ្លើងចរាចរណ៍។ 

អ្នកនិពន្ធ ៖ ចាន់ ពិសី   |    អ្នកដឹកលោ្ខ្ន៖ សួង សុភ័ក្
ទីប្ឹក្សាអត្ថបទលោ្ខ្ន៖ លឹម ផន់ណា

Reality on the Road: An ill-mannered couple starts arguing 
while driving on a busy road. As they swear, shout and spit 
at each other, they start to disobey the traffic laws.... 

Writer: CHAN Pisey 



កម្មពៀរឬ?៖ ទង្វើដ្លគា្ម្នទំនួលខុសត្ូវរបស់ ឪពុក  ធ្វើ ឲ្យ កូន ស្ី 
ពៅ ជំពាក់ បំណុល គ្។ តើជាកំហុសអ្នកណា? កូន ស្ី ច្បង របស់ គាត់ 
ច្បាស់ ណាស់ ថា ឪពុក របស់ នាង ត្ូវ ទទួល ខុស ត្ូវ ចំពោះ  ទង្វើន្ះ 
ប៉ុន្ត្ មា្ត្យ  នាងប្រជាបនោ្ទ្សថាវា ជា កម្មពៀរ ហើយ កាន់ ត្ ធ្ល្ក់ ទឹក 
ចិត្ត ទៅៗ ចំពោះ ជោគ វាសនា គ្ួសារ។ តើពួកគ្អាចស្្ចស្ង់
សា្ថ្នាពគ្ួសារបានដ្រឬទ្?
អ្នកនិពន្ធ៖ ថា ស្ីនុត   |   អ្នកដឹកលោ្ខ្ន៖ សួង សុភ័ក្
ទីប្ឹក្សាអត្ថបទលោ្ខ្ន៖ លឹម ផន់ណា 

Karma: The actions of an irresponsible father land his 
youngest daughter in debt. But whose fault is it? His elder 
daughter knows her father is irresponsible, but her mother 
puts it down to karma. Can the family put aside their 
differences and find a way forward? 

Writer: THA Sreynuth 

ប្ះដូងនាដកា៖ ស្ីតូច ចង់កា្ល្យជាអ្នករបាំ ប៉ុន្ត្មា្ត្យរបស់នាង
ចង់ឲ្យនាងធ្វើអ្វីផ្ស្ង។ ៅព្លដ្ល មីង ធវី ដឹងថា ស្ីតូច បាន
បោះបង់ការសិក្សាជំនាញធនាគារទៅរៀនរបាំ គាត់ខឹង ហើយបណ្ត្ញ
នាងច្ញពីផ្ទះ។ 
អ្នកនិពន្ធ៖ គាត សុគីម   |   អ្នកដឹកលោ្ខ្ន៖ សួង សុភ័ក្ 
ទីប្ឹក្សាអត្ថបទលោ្ខ្ន៖ លឹម ផន់ណា

Dancer at Heart: Srey Touch wants to be a dancer but 
her mother has other ideas for her. When Ming Theavy 
discovers that Srey Touch has given up her studies in 
banking to pursue dance training, she is furious and kicks 
her daughter out of the family. 

Writer: KEAT Sokim

We will also present a short reading of “Success in the Air” 
(see above)

យើងនឹងមានការសម្ត្ង លោ្ខ្នអានរឿង «បុគ្គលជោគជ័យ» ផងដ្រ
ព័ត៌មានបន្ថ្មពីសាច់រឿង សូមចូលមើលអត្ថបទទំព័រខាងលើន្
លោ្ខ្ននិយយរឿង «បុគ្គលជោគជ័យ»។



កាលពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ ២០២១ សិល្បៈខ្ម្រអមតៈបានប្កាសជ្ើសរីស
អត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ច្ន្ប្តិដ្ឋ ក្្មប្ធនបទ «ទង្វើថ្ង្ន្ះ ផលតប
ស្នងថ្ង្ស្អ្ក»។ យើងទទួលបានប្ក្ខជនដាក់ពាក្យជាច្ើនសម្្ប់
សា្ន្ដ្ អត្ថបទកំណាព្យ និងសំណ្រ ហើយយើងបានជ្ើសរីសចំនួន 
៤  សា្ន្ដ្មកដាក់បងា្ហ្ញក្នុជងកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌។  អ្នកនិពន្ធដ្លត្ូវ
បានជ្ើសរីសទាំង ៤ នាក់នឹងអានសា្ន្ដ្របស់ពួកគ្ផ្ទ្ល់ ហើយ
ទស្សនិកជនមានឱកាសចូលរួមច្ករំល្កចំណាប់អារម្មណ៍ និងសួរ
សំណួរទៅកាន់អ្នកនិពន្ធផងដ្រ។ បន្ថ្មលើសពីន្ះ យើងនឹងមាន
ឱកាសបានលឺអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគ្លើអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ច្ន្
ប្តិដ្ឋនិងអនាគត។ សូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បឈ្វ្ងយល់ទាំងអស់គា្ន្៖ 
"អុកចត្ង្គ" កន្យា ប៉ុបអ្ណ្ | "ចាបសំបុក" ស រា៉្ន់ដា 
"ផ្ទះកនា្ត្ំងបីខ្នង» ជា តុងហ្  | "Planet E" ឡាយ ឈុនយី
អានផ្ទ្ល់ជាាសាខ្ម្រប៉ុណោ្ណ្ះ
អានតាមអនឡាញជាាសាខ្ម្រ ហើយបកប្្ជាាសាអង់គ្ល្ស 

កម្មវិធី «អំណានក្នុងអនាគត»

Live readings of creative writing: ោ “Reading the Future”

Following an open call for Creative Writing on the theme of 
Action Today, Consequences Tomorrow, we received a wide 
range of submissions from which we selected four pieces. In 
this special event, the four authors will read their work and we 
will hear their perspectives on creative writing and the future. 

Please come and discover: ‘Chess’ by Kanya Pop Aine, 
‘Sparrow Nest’ by SOR Randa, ‘The Three Roof Wooden House’ 
by CHEA Tonghai and ‘Planet E’ by Lay Chhunyi. 

In-person readings: Khmer only 
Online readings: Khmer with English translation

19/02/2022 | 2-3:30pm | ហាងកាហ្វ្ Java Creative  TTP សាខាទួលទំពូង
26/02/2022 | 8-9:30am |  តាមរយៈ Zoom



«ចងា្វ្ក់» គឺជាសា្ន្ដ្ប្បឌីជីថលទី២ដ្លត្ងនិពន្ធថ្មីមួយដោយរួម
បញ្ចូលនូវសំឡ្ងដ៏អសា្ច្រ្យន្ឧបករណ៍ភ្ល្ងខ្ម្រ ព្មទាំង
ឧបករណ៍ផ្ស្ងទៀតដ្លមកពីផ្ន្កខ្លះន្ពិភពលោកដូចជាអាហ្ិ្វក 
និងសហព័ន្ធ អារា៉្ប់រួមជាដើម។ ក្នុជងសា្ន្ដ្ន្ះ ស្គរជាឧបករណ៍បង្កើត
ចងា្វ្ក់នាំមុខគ្ធ្វើឲ្យការសម្ត្ងមានកមា្ល្ំងសា្វ្ហាប់ព្មទាំងរួម
បញ្ចូលនូវក្បាច់សា្វ្ និងយក្សក្នុជងទម្ង់លោ្ខ្នខោល។ សា្ន្ដ្ន្ះនឹង
ចាក់បញ្ច្ំងៅលើអ្ក្ង់ធំ។ ក្នុជងសា្ន្ដ្ន្ះគ្ប្ើស្គរចំនួន៧ប្ភ្ទ
ខុសៗគា្ន្ដើម្បីបង្កើតជាចងា្វ្ក់យ៉្ងរណ្តំដូចជា ស្គរធំ ស្គរចម៉្បា ស្គរ
ទីរ្បា ស្គរចងា្វ្ក់ ស្គរបុងហ្គ្ ស្គរឈុត និងស្គរដារា៉្ប៊ូកា។ 

អ្នកនិពន្ធបទភ្ល្ង និងដំឡើងសា្ន្ដ្៖ រស់ សុគនា្ធ្
ជំនួយការអ្នកដំឡើង៖ នួន សុវិទូ

សា្នាដាតនា្តីបាបឌីជីថល «ចង្វ្ក់»

Music-film: “Rhythm”

The second digital creation for the 2022 Cultural Season, 
Rhythm is a new composition which combines the powerful 
sound of Cambodian traditional instruments alongside  
instruments from other parts of the world, including Africa and 
the United Arab Emirates. Featuring seven kinds of drums! 
Including Skor Thom, Jamba, Tyreba, Talking Drum, Bongo, 
Drum Set and Darabuka!

Composer and Director: ROS Sokunthea
Assistant: NOUN Sovitou

រូបាព៖ កឹម សុវណា្ណ្ | Photo: KEM Sovanna

19-20/02/2022 | ហាងកាហ្វ្ Java Creative  TTP សាខាទួលទំពូង
4:30-5:30pm | 6-7pm | 7-8pm 



ផលិតករាពយន្តវ័យក្ម្ងបីរូបមកពីខ្ត្តរតនគីរី លោក មឿន រា៉្មុិច
កញ្ញ្ ច្ន សុជាតា, កញ្ញ្ ភោក រានី នឹងចាក់បញ្ច្ំងាពយន្តឯក-
សារដ្លពួកគ្បានផលិតជាផ្ន្កមួយន្គម្្ងដឹកនាំដោយ
មជ្ឈមណ្ឌលបុបា្ផ្ណា និងយូណ្ស្កូ។ យុវជន ៣០ រូបបានរៀនអំពី
ដំណើរការន្ការផលិតាពយន្តឯកសារ  (មុនផលិតកម្ម អំឡុជងព្ល
ផលិតកម្ម  និងក្្យព្លផលិតកម្ម) ឥឡូវន្ះពួកគ្អាចផលិត
សមា្ភ្រៈសោតទស្សន៍ជាាសារបស់ពួកគ្ អំពីជីវិត និងវប្បធម៌ន្
សហគមន៍របស់ពួកគ្។
ាពយន្ត៖ ាសាទំពូនប្្ជាាសាអង់គ្ល្ស
កិច្ចពិាក្សា៖ ជាាសាខ្ម្រ

ភាពយន្តឯកសារ «យុវជនជនជាតិដើម» 

Documentary Film Screenings: “Indigenous Youths”

Three young filmmakers from Ratanakiri province, MOEUN 
Ramich, CHEN Socheata and PHOK Rany, will join us to present 
documentary films that they have created as part of a project 
led by Bophana Audiovisual Resource Center and UNESCO. 

After watching A Tasty Drop, Sound of Gouោrd and Answers, 
participants will get a chance to discuss with the young 
filmmakers on various topics concerning the current indigenous 
cultural scene in Cambodia, impacts and consequences, and 
challenges facing indigenous cultures in the future.

Films: Tampuon language with English subtitles
Discussion: Khmer language

ដំណក់ទឹក
A Tasty Drop

ចម្លើយ
Answers

ទ្ឃ្ល្ក
Sound of Gourd

27/02/2022 | 3-5pm |
មជ្ឈមណ្ឌលសហប្តិបត្តិការកម្ពុជជា-ជប៉ុន (CJCC)



អ្នកដំឡើងសា្ន្ដ្ទាំងពីរបានប្ើប្្ស់ចំណ្ះជំនាញរបាំប្ព្ណី
ជនជាតិកួយ របាំបុរាណ និងរបាំសហសម័យដើម្បីស្វ្ងរកទំនាក់់
ទំនងមិនអាចកាត់ផ្ត្ច់បានរវាងមនុស្ស និងធម្មជាតិ។ ពិភពលោក
កាន់ត្យល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់ន្ការថ្រក្សាបរិសា្ថ្នធម្មជាតិ ខណៈ
ព្លដ្លមនុស្សយើងជាអ្នកថ្រក្សាផង និងជាអ្នកបំផ្ល្ញបរិសា្ថ្ន
ធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនឯងផង។  

ប្សិនបើអ្នកបានមើលការសម្ត្ង «ប្ព្ណីភូមិខ្ញុជំ» ក្នុជងកម្មវិធីរដូវ
វប្បធម៌ឆ្ន្ំមុន ហើយចង់សិក្សាឈ្វ្ងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ន្ការ
ផ្ល្ស់ប្តូរក្នុជងសហគមន៍កម្ពុជជាចំពោះធម្មជាតិ អ្នកគួរត្ចូលរួម
ទស្សនាការសម្ត្ងន្ះ ដ្លរួមមានការសម្ត្ងរបាំដោយសហគមន៍
ជនជាតិកួយ  របាំសហសម័យ ការប្គំភ្ល្ងនិងចម្ៀងដោយផ្ទ្ល់ ។ 

អ្នកដំឡើងសា្ន្ដ្៖ ខា ស្ស់ និង ជុំវណ្ណ សុដាជីវី (ប៊្ល) សា្ថ្បនិក 
SilverBelle និងជាព្ឹទ្ធបុរសរងន្សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្សិល្បៈ

របាំ «ចុះហឺយ ដកណៅច្ (បណ្តុះដុះ ដំកំពៀច)»

Dance: “Mother Nature”

Using their knowledge and skills of traditional Kouy dance, 
classical Cambodian dance and contemporary Cambodian 
dance, the two choreographers have been working together 
to explore the inseparable relationship we humans share with 
nature. 

The performance includes indigenous dance, contemporary 
dance, live music and singing. 

Choreographers: KHA Sros, CHUMVAN Sodachivy (Belle)

26/02/2022 | 3:30-4:30pm | សាលាមធ្យមវិចិត្សិល្បៈ (SSFA)
27/02/2022 | 6:30-7:30pm 

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្តិបត្តិការកម្ពុជជា-ជប៉ុន (CJCC)



ក្នុជងមហស្ពសិល្បៈដើម្បីសន្តិាពឆ្ន្ំ ២០១៩ សិល្បៈខ្ម្រអមតៈ
បានសហការជាមួយក្ុមអ្នកស្្វជ្្វ ៩ រូបដើម្បីកំណត់អត្ត-
សញ្ញ្ណវីរជនសិល្បៈ និងវប្បធម៌មកពី ២៥ ខ្ត្តក្ុង។ ហើយ
គម្្ងស្្វជ្្វរបស់ពួកគ្ត្ូវបានដាក់បងា្ហ្ញក្នុជងពិព័រណ៍ដើម្បី
អបអរសាទរទៅដល់វីរជនសិល្បៈទាំង ២៥ រូប និងឈ្វ្ងយល់អំពី
កតា្ត្ផ្ស្ងៗ ដ្លជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគ្ឲ្យធ្វើវា។ យើងពិតជា
មានសោមនស្សដ្លអាចនាំយកគម្្ងន្ះមកជាថ្មីម្តងទៀត
ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមានឱកាសបានឈ្វ្ងយល់កាន់ត្សុីជម្្
អំពីកតា្ត្នានា ដ្លបានជំរុញលើកទឹកចិត្តសិល្បករចម្ុះទាំងអស់
ន្ះឲ្យធ្វើសកម្មាព ហើយចូលរួមវិាគថា តើអ្វីទៅជាផលតបស្នង
ពីសកម្មាពរបស់ពួកគ្សម្្ប់យើងព្លបច្ចុជប្បន្ន។ 
សិល្បករ៖ តាន់ វត្តី និង សុីនតា វីបូវូ
សម្បសម្ួលដោយ៖ អាន រស្មី

ពិព័រណ៍  និងសិក្ខាសាលា «វីរជនសិល្បៈ និងកតា្ត្ញុ្ំងចិត្ត»

Exhibition & Workshop: 
“Unsung Heroes of Cambodian Arts & Culture”

In 2019, as part of the Arts4Peace Festival, Cambodian Living 
Arts worked with a team of 9 researchers to identify an unsung 
hero of Cambodian arts and culture from each of Cambodia’s 
25 provinces. Their research was developed into an exhibition, 
celebrating those 25 individuals and looking at what motivated 
them to do what they did. We are delighted to bring back 
this visual and documentary tribute, and to invite audiences 
to explore more deeply what circumstances inspired these 
diverse artists to take action, and consider what consequences 
their actions have had for us today.  

Artists: TAN Vatey and Sinta WIBOWO
Workshop Facilitator: AN Raksmey



ក្ុមការងារកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ |The Season Team

ផ្ន្កទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ៖
ផរី ភក្តី, ជឿន សុជាតា,
ថន ដីកា, សួល ណារី

Communication & Outreach:
PHARY Phacdey,

CHOEUN Socheata, 
THON Dika, SUOL Naryោ

ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស និងផលិតកម្ម៖
ហួត ប៊ុន្នី, សុត ច័ន្ទដាលី, ក្វ ធី, 

ចិន បូរី, ភោគ សារិទ្ធ,
សុខ សុីផន់ណ្ត

 Technical and Production:
HOURT Bunny,

SOTH Chandaly, KEO Thy,
CHEN Borey, PHOK Sarith,

SOK Siphanneth 

សូមថ្ល្ងអំណរគុណយ៉្ងជ្្លជ្្
សម្្ប់ការចូលរួមរបស់សិល្បករ 

និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្តទាំងអស់ ប្សិនបើ
មិនមានការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់
គា្ន្ទ្  កម្មវិធីន្ះក៏មិនអាចប្ព្ឹត្ត

ទៅបានដ្រ។

 Thank you to all artists and 
volunteers, 

the Cultural Season would 
not be possible without your 

participation.

អ្នកដឹកនាំគម្្ង៖
យ៉ុន សុខខន

Curator & Season Managerោោ:
YON Sokhorn

អ្នករចនាកម្មវិធី៖
យ៉ុន សុខខន, សូ ភីណា

Programming:
YON Sokhorn, SO Phina

Logistics & Coordination:
EN Sormanak, THORN Seyma,

PO Sakun 

Advisor:
Frances RUDGARD 

ផ្ន្កភស្តុជារ និងសម្បសម្ួលទូទៅ៖
ឥន្ទ សមា៉្ណាក់, ថន សីមា៉្,

ប៉ូ សាគុណ

អ្នកប្ឹក្សាកម្មវិធី៖
ហ្្វន់សុីស រដ្ឋហា្គ្ដ



ោោោោោោោសម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្មពីកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ 
និងទស្សនាចររដូវវប្បធម៌ក្នុជងខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០២២ 

សូមតាមដានតាមរយៈ៖

For more information about the Season and its 

Provincial Tour in March 2022, please follow us:

រៀបចំដោយ
Organized by

ផ្តល់មូលនិធិដោយ | ោFunded by

គាំទ្ដោយ
Supported by

ដ្គូផ្សព្វផ្សាយ
Media partner

ដ្គូសហការ
In collaboration with

ទីតាំង
Venues

info@cambodianlivingarts.org

Cambodian Living Arts (CLA)

cambodianlivingarts

www.cambodianlivingarts.org/cultural-season-2022
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