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Journey រឺជាការស្វ ើដំស ើរតាមរយៈចង្វវក្់សរេះដូ ងនន
េិលបៈររេ់ពភ
ិ ពសោក្។
អ្ែ ក្ស្វ ើដំស

ើរប្តាច់ចរនឹងប្បរ់អ្ែក្ថាការផ្េវ ងរក្ទីក្ផ្នា ងថ្មី និង

ការចូ លរ ួមសៅក្នុងប្រនព

ីមិនសចេះរ ើងេងតរឺ
ួ ជាសរឿងសេតុដ៏អ្ស្ចារយ។ មិនបច់រង់ចំយូរស ើយ

អ្ែ ក្អាចផ្េវ ងរក្សរឿងសេតុដ៏អ្ស្ចារយសៅសពលឥ ូ វសនេះ។
េូ មចូ លរ ួមសៅក្នុងប្ក្ ុមរបំប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិេប្មារ់ដំស
ស

ើរនសងសប្ពងផ្ដលនឹងស្វ ើឲ្យការស្វ ើដំ

ើរប្តាច់ចរររេ់អ្ែក្មានភ្លពេរាយររ ើក្យយតាមរយៈសពលោចចននរបំ និងតន្រនតី។
Journey រឺជាដំស

ើរដ៏ផ្វងឆ្ងចយរយៈសពល90នាទីសោយមានការេផ្មដ ងរបំ

និងតន្រនតីតាមរយៈចង្វវក្់សរេះដូ ងននេិលបៈររេ់ពភ
ិ ពសោក្។ សៅក្នុងការេផ្មដ ងសនេះ
អ្ែ ក្នឹងទេសនាការយំរបំផ្ដលមានចរ់ពីរបំផ្េបក្ស ើង រ ឹងសអ្ៀរ ង់ (Irish hard shoe)
ផ្េបក្ស ើង្ច ន់អាសមរ ិក្ (American clogging) េូ សនក្អ្ុយសប្ក្ន (Ukrainian Hopak)
របំឥណ្ឌ
ា ចផ្មា ក្ (exotic Indian dances) ប្ពមទ ំងការេផ្មដ ងសនសងៗជាសប្ចើនសទៀត។
សនេះរឺជារបំផ្ដលមានទេសនភ ា ពនា ឺរដ ូរព

សេចក្ដ ីប្រកាេព័តមា
៌ ន

៌រង្វាញអ្ំពីការសប្រើស ើងដ៏ស្ចាត់ ំនាញ
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ចង្វវក្់សភា ងញាក្់ក្ប្នាតក្់ តន្រនតីរនត ផ្ទាល់ និងេសមា ៀក្
រំពាក្់េុទធផ្ដលរសចា ញនូ វភ្លពអ្ស្ចារយពីទូទ ំពិភពសោក្។
ដូ សចែ េះ េូ មអ្ប្ងន់ផ្សសរ
និងចរ់សយល់សៅក្នុងសកាតងទូ ក្សដើមបីចរ់សនដើមសចញដំស
ស្វ ើដំស

ើរជានដរូ ររេ់ពួក្សយើងសៅក្នុងការ

ើរសនេះ។ េូ មចូ លរ ួមជាមួ យសយើងសៅ (ទីក្ផ្នា ង) សៅនថ្ចទី (កាលររ ិសចេ ទ) សៅសវោសមា៉ោង

(សពលសវោ)។
(ព័ត៌មានរផ្នែ ម)

ប្ក្ ុម
សៅឆ្ងែំសនេះ ប្ក្ ុមរបំប្រជាប្រិយ(Folk Dance Ensemble) នឹងប្បរពធ សួរសលើក្ទី60ររេ់សល ួន
ននការរសងក ត
ើ ប្ក្ ុមេផ្មដ ងេិលបៈេប្មារ់ស្ចក្លវ ិទាល័យប្រ ៊ីក្សេេ ម (Brigham Young University)។
សៅក្នុងរយៈសពល60ឆ្ងែំក្នា ងសៅសនេះ ប្ក្ ុមេិលបៈបនស្វ ដ
ើ សំ

ើរទូ ទ ំង

ពិភពសោក្សដើមបីេផ្មដ ងរបំប្រនព ី ផ្ដលបនសប្ េ
ើ សរ ើេសចញពីវរប្ម៌សនសងៗជាសប្ចើន។
ប្ក្ ុមេិល្បៈរនត ស្វ ើឲ្យអ្ន ក្ទេសនាមានការជក្់ចិតតជាមួ យនឹងេសមល ៀក្រំពាក្់រួរឲ្យចង់រយរន់
ការសប្ េ
ើ សរ ើេរបំសនសងៗ ក្៏ដូចជាការេផ្មដ ងផ្ដលរួ រចង់ទេសនានងផ្ដរ។
ជាទមាារ់ដ៏រេ់រសវ ើក្ររេ់សល ួន ប្ក្ ុមរបំសនេះមានអ្មមក្ជាមួ យនូ វ ប្ក្ ុមេំស ងផ្ដលមាន នា
ំ ញសព េ់
និងមានការស្ចទរយ៉ោងសក្ា ៀវកាា (Mountain Strings)។
តន្រនតីក្រទ ំងសនេះនឹងប្ររុត
ំ ន្រនតីនាយរនត ផ្ទាល់ពិសយេះរ ដ ំអ្មសោយអ្ែ ក្យំផ្ដលមាន នា
ំ ញ
និងរសរៀរេផ្មដ ងយ៉ោងរេ់រសវ ើក្រួ រឲ្យចង់ទេសនា។
តន្រនតីក្ររង្វាញអ្ំពីសទពសកាេលយយ៉ោងពិសេេសៅក្នុងការេផ្មដ ងររេ់សល ួនផ្ដលអាចស្វ ើសៅបន
សេើយសៅទីក្ផ្នា ងសា េះជាការេផ្មដ ងសចញពីភ្លពនចនប្រឌិតសោយសល ួនឯង។
កាលពីសពលថ្ម ីៗសនេះប្ក្ ុមបនស្វ ើដំស ើរសទេចរ ៍សៅកាន់ ូ វ ូ (Nauvoo) អ្ុីលី ័ (Illinois) និង
សមៀលវ ូឃី (Milwaukee) តំរន់ វ ើេកន
ូ ន
ិ (Wisconsin) ផ្ដលពួ ក្សរបនេផ្មដ ងសរឿងសោោនសនសងៗគ្នែ
ប្ពមទ ំងបនចូ លរ ួមសៅក្នុងក្មម វ ិ្ីេេរមន៍ជាសប្ចើនសនសងសទៀតនងផ្ដរ។ កាលពីឆ្ងែំ2015ក្នា ងសៅសនេះ
ប្ក្ ុមេផ្មដ ងសនេះបនស្វ ដ
ើ ំស
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ើរសៅកាន់តំរន់អ្ឺររ
ុ ផ្ដលពួ ក្សរបនេផ្មដ ងសៅក្នុងពិ្ីរុ
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អ្នត រជាតិ។ ពិ្រ
ី ុ
ពិ្ីរុ

យប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិសៅក្នុងទីប្ក្ ុងកា ូ វក្ (Karlovac) ប្រសទេប្ក្ូអាត

យប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិេូ យោដសដរួ េគ ូេ (‘Ciudad de Burgos’) សៅទីប្ក្ ុង Burgos ប្រសទេសអ្េា៉ោញ

និងពិ្រ
ី ុ

យសអ្ប្ស្ចតសមដួ យ (Extremadura Festival) សៅទីប្ក្ ុង Badajoz ប្រសទេសអ្េា៉ោញ។

Courtney Austrian ននប្ក្េួ ងការររសទេអាសមរ ិក្ប្រចំសៅប្រសទេ
អ្ុយផ្ប្ក្នបននិយយអ្ំពកា
ី រេផ្មដ ងសនេះថា “អ្ែ ក្យំ និងតន្រនតក្
ី រពិតជាអ្ស្ចារយផ្មនផ្ទន។
មនុេសទ ំងអ្េ់សៅក្នុងការ ិយល័យររេ់ស្ុំផ្ដលមានភ័ពវេណ្ឌ
ំ ង
បនចូ លរ ួមសៅក្នុងការេផ្មដ ងរេូ តមក្ដល់សពលសនេះសៅផ្តនិយយអ្ំពភ្ល
ី ពរេ់រសវ ើក្ ភ្លពសក្ា ៀវកាា
និងសទពសកាេលយយ៉ោងពិសេេផ្ដលបនេផ្មដ ងកាលពីយរ់មញ
ុិ ។
អារមម

៍ដរ
៏ ួ រឲ្យសស្ចក្ស្ចដយសៅសពលសនេះរឺថា ពួ ក្សយើងបនសមើលការេផ្មដ ងបនផ្តមួ យរ៉ោុសណ្ឌ
ណ េះ!”
សោក្ប្េី ី ផ្

ត ស េា េ
ី ិន (Jeanette Geslison) ផ្ដលជាអ្ែ ក្ដឹក្នាំការេផ្មដ ងររេ់ប្ក្ ុមបន

និយយថា “នលិតក្មម សទេចរ

ក្
៍ ន ុ ងលក្ោ

ៈ និងប្ទង់ប្ទយផ្ររសនេះរឺជា

រតនេមបតត ិដក្
៏ ប្មក្នុងចំសណ្ឌមប្រឹេះស្ចែនេិក្ានានា”។ “សពលសវោ សទពសកាេលយ
និង្នធានផ្ដលចូ លរ ួមស្វ ឲ្
ើ យការេផ្មដ ងសនេះប្រប្ពឹតតសៅបនរឺមានលក្ោ
ឹ ថ្មៗ
អ្ែ ក្េផ្មដ ងផ្ដលជាេិេសទទួ លបននូ វចំស េះដង
ី សៅសពលពួ ក្សរ

ៈ្ំស្ងណ្ឌេ់។

បនចូ លប្រ ូ ក្សៅក្នុងការផ្ទាេ់រដ ូរវរប្ម៌ ការេិក្ាសពញមួ យ ី វ ិត
ី េិក្ាផ្ដលជា នា
និងសេវរផ្នែ មពីសលើអា ព
ំ ញររេ់សល ួន។”
ចរ់តាង
ំ ពីឆ្ងែំ1964 មក្ ប្ក្ ុមរបំប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិ (International Folk Dance Ensemble)
បនស្វ ដ
ើ ំស ើរសៅទូ ទ ំងពិភពសោក្ ផ្ដលជាការរង្វាញអ្ំពីវរប្ម៌សៅ ុំ វ ិញពិភពសោក្។
ប្ក្ ុមេផ្មដ ងមានភ្លពលបីលាញសៅសលើឆ្ងក្អ្នត រជាតិសៅក្នុងក្មម វ ិ្ី
របំប្រជាប្រិយលំោរ់សពេរ
់ ន
ំ ុតររេ់ពិភពសោក្ផ្ដលពួ ក្សរបន
េផ្មដ ងជាមួ យនឹងប្ក្ ុមរបំលបីៗផ្ដលមក្ពីទូទ ំងពិភពសោក្។
ប្ក្ ុមេផ្មដ ងក្៏បនស្វ ជា
ើ តំណ្ឌងស្ចក្លវ ិទាល័យ BYU និងេេរដឋ
អាសមរ ិក្ក្នុងនាមជាប្ក្ ុមរបំប្រជាប្រិយអាសមរ ិក្សៅក្នុងពិ្ីរុ
េប្មារ់ការស្វ ដ
ើ ំស

យប្រជាប្រិយ្ំៗររេ់ពភ
ិ ពសោក្នងផ្ដរ។

ើរឆ្ងែំ 2017 ខាងមុសសនេះ ប្ក្ ុមរបំប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិ (International Folk Dance

Ensemble) នឹងនដល់ ូ ននូ វភ្លពេរាយរ ើក្យយតាមរយៈការេផ្មដ ងសៅក្នុងប្រសទេនថ្ ឡាវ ក្មពុជា
និងសវៀតណ្ឌម។
(ចរ់)
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អ្ែ ក្ដឹក្នាំេផ្មដ ង
អ្ែ ក្ស្វ ើក្ិចាការសៅពីសប្កាយឆ្ងក្េផ្មដ ងដ៏ ក្់ចិតតររេ់ប្ក្ ុមរបំ
ប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិ (International Folk Dance Ensemble (IFDE))
ឹ នាំការេផ្មដ ង
និងការេផ្មដ ងរបំមក្ពីទូទ ំងពិភពសោក្រឺអ្ែក្ដក្
ផ្ដលមានស្មេះថាសោក្ប្េី ី ផ្

ត ស េា ីេិន (Jeanette Geslison)។

សោក្ប្េីស េា ីេិន មក្ពីទប្ី ក្ ុងអ្ូ សដនេ៍ (Odense) ននប្រសទេោ

ឺមា៉ោក្

ផ្ដលសៅទីសនាេះអ្ែ ក្ប្េីទទួ លបនការេវ ឹក្ហាត់របំបស រុយ សភា ងេាេ
និងការេផ្មដ ងសោោន។ អ្ែ ក្ប្េីបនចូ លសរៀនសៅស្ចក្លវ ិទាល័យ (Brigham
Young University) និងបនេផ្មដ ងជាមួ យ IFDE ចរ់ពីឆ្ងែំ1987-1991
និងមដ ងសទៀតចរ់ពី1993-94។
សោក្ប្េីស េា ីេិនមានទំនាក្់ទំនងយ៉ោងរ ឹងមាំជាមួ យប្ក្ ុម អ្ែ ក្ប្េីជា
ឹ នាំថាែក្់ប្ក្ ុមេផ្មដ ង និងបនកាាយជា
អ្ែ ក្េប្មរេប្មួ ល និងដក្
អ្ែ ក្ ំនាញផ្នែ ក្ហាត់េមជាមួ យនឹង (IFDE) ចរ់តាំងពីឆ្ងែំ1995។
ការេផ្មដ ងផ្ដលមានស្មេះថា Journey នឹងរង្វាញ ូ នទេសនិក្ ន
អ្ំពីរទពិសស្ច្ន៍ររេ់អ្ែក្ស្វ ើដំស

ើរប្តាច់ចរតាមរយៈចង្វវក្់សរេះដូ ងនន

េិលបៈររេ់ពិភពសោក្។ អ្ែ ក្ប្េីស េា ីេិន បនពនយល់ថា
“សា ឹមស្ចរផ្ដលសយើងចង់រង្វាញ ូ នទេសនិក្ នរឺថា កាលពី
អ្តីតកាលអ្ែ ក្ពិតជាប្តូវ “ស្វ ើដំស

ើរ” សៅទេសនាវរប្ម៌សនសងៗសទៀត”។

“ឥលូ វសនេះសយើងមក្េផ្មដ ងផ្ទាល់សៅផ្ក្បរសោក្អ្ែ ក្សេើយ។”
ប្ក្ ុមេផ្មដ ងមានអ្ែ ក្យំរបំផ្ដលជាេិេសចំនួន28នាក្់ តន្រនតីក្រេិេសចំនួន7នាក្់
និងអ្ែ ក្រសចា ក្សទេចំនួន 4 នាក្់។ អ្ែ ក្ប្េីស េា ីេិន ក្៏បនទទួ លការគ្នំប្ទពីប្ក្ ុមនលិតផ្ដលមាន
ឹ នាំផ្នែ ក្រសចា ក្សទេ
ំនាញជាសប្ចើនឆ្ងែន
ំ ងផ្ដរ៖ សោក្មា៉ោក្អ្ូ សរៀន (Mark Ohran) ជាអ្ែ ក្ដក្
សោក្មា៉ោក្ស េា ីេិន (Mark Geslison) ជាអ្ែ ក្ដឹក្នាំប្ក្ ុមតន្រនតីប្រជាប្រិយផ្សសភែ ំ (Mountain Strings)
និងសោក្ប្ទឌីន្រេាីទ័រ (Troy D. Streeter) ជាប្រធានប្ក្ ុមេផ្មដ ង។
ការេផ្មដ ងសៅឆ្ងែំសនេះក្៏មានការយំរបំថ្មីៗជាសប្ចើននងផ្ដរផ្ដល
រ ួមរចចល
ូ គ្នែសោយអ្ែ ក្ នា
ំ ញមក្ពី ុំ វ ិញពិភពសោក្។
អ្ែ ក្ប្េីស េា ីេិនចង់ឲ្យ IFDE រនត នដល់ ូ ននូ វរទពិសស្ច្ន៍
ដ៏រំសភើរ រ ើក្យយដល់ទេសនិក្ នសៅទូ ទ ំងពិភពសោក្តាមរយៈភ្លព រេ់រសវ ើក្
និងសទពសកាេលយររេ់សល ួនសៅសពលពួ ក្សររង្វាញអ្ំពរី បំ និងតន្រនតីប្រជាប្រិយវរប្ម៌។
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អ្ែ ក្ប្េីស េា ីេិនបនមានប្រស្ចេន៍ថា “សយើងសដើរតួ នាទីយ៉ោងេំខាន់
សៅក្នុងការក្ំ

ត់សជារវេនាននរបំប្រនព

តា
ី មរយៈការរង្វាញអ្ំពីអ្តីតកាល និងរចចុរបនែ ”។

“េិេសសពញចិតតក្នុងការចូ លរ ួមជាមួ យប្ក្ ុមេផ្មដ ងសនេះ សេើយពួ ក្សរ
សិតសំប្រឹងផ្ប្រងអ្េ់ពីលទធ ភ្លពសដើមបីស្វ ើឲ្យការេផ្មដ ងកាន់ផ្តមានភ្លពអ្ស្ចារយ។”
របំប្រជាប្រិយអ្នត រជាតិ (International Folk Dance Ensemble)
មានសដើមក្ំស ើតមក្ពីសដប៉ោតឺម៉ោង់របំននមហាវ ិទាល័យ វ ិចិប្តេិលបៈ
និងទំនាក្់ទំនងននស្ចក្លវ ិទាល័យ (Brigham Young University) សៅក្នុងទីប្ក្ ុង Provo រដឋ Utah។
BYU រឺជាស្ចក្លវ ិទាល័យឯក្ ន្ំជាងសររងអ េ់មួយផ្ដលមាននិេសិតចុេះស្មេះចូ លសរៀនចំនួន
30,000 នាក្់មក្ពីទូទ ំងេេរដឋ អាសមរ ិក្ និងពីរណ្ឌ
ដ ប្រសទេសនសងៗចំនួន105។

(ចរ់)
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ការេផ្មដ ង
Journey
28 ផ្សមក្យ សវោសមា៉ោង 7:30 យរ់
សយងមសហាប្េរ Western Wyoming Community College
Theatre
Rock Springs, Wyoming
11 ផ្សក្ុមភៈសវោសមា៉ោង 2:00 រសេៀល
សយងមសហាប្េរម ឈម ា លេនែ ិេីទទីប្ក្ ុង Salt Lake រដឋ
Utah
11 ផ្សក្ុមភៈ សវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
សយងមសហាប្េរម ឈម ា លេនែ ិេីទ ទីប្ក្ ុង Salt Lake រដឋ
Utah

28 ផ្សក្ុមភៈ សវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
សយងមសហាប្េរ Saroyan Theater
ទីប្ក្ ុង Fresno រដឋ California
01 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
សយងមសហាប្េរ Mary Stuart Rogers Theater ទីប្ក្ ុង Modesto
រដឋ California
03 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
ម ឈម ា ល Oakland Inter-Stake Center ទីប្ក្ ុង Oakland រដឋ
California

24 ផ្សក្ុមភៈ សវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
សយងមសហាប្េរ Bob Boldrick ទីប្ក្ ុង Carson រដឋ Nevada

04 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
ម ឈម ា ល Paradise Performing Arts Center Paradise រដឋ
California

25 ផ្សក្ុមភៈ សវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
ម ឈម ា ល The Art Kamangar Center សៅមសហាប្េរ
Merced Theatre ទីប្ក្ ុង Merced រដឋ California

30 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោង 7:00 យរ់
ម ឈម ា លេិលបៈ Covey Center for the Arts ទីប្ក្ ុង Provo រដឋ
Utah

ទំនាក្់ទំនង

ការេផ្មដ ងេិលបៈ |

ស្ចក្លវ ិទាល័យ Brigham Young University | 306 Hinckley Center, Provo | Phone: 801-422-3576

ផ្នែ ក្ប្ររ់ប្រង UT 84602-8500

សោក្ប្ទឌីន្រេាីទរ័ (Troy D. Streeter)
ប្រធានប្ក្ ុមេិលបក្រ
801-422-3575
C ទូ រេពា នដ៖ 801-310-4973
េំរុប្ត និងព័ត៌មានអាចរក្បនសៅ៖ http://pam.byu.edu
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