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េប្មារ់សចញនាយភ្លា មៗ 

 

 Journey រឺជាការស វ្ ើដំស ើរតាមរយៈចង្វវ ក្់សរេះដូងនន

េិលបៈររេព់ភិពសោក្។ 
 

អ្ែក្ស វ្ ើដំស ើរប្តាច់ចរនឹងប្បរ់អ្ែក្ថាការផ្េវងរក្ទីក្ផ្នាងថ្មី និង

ការចូលរមួសៅក្ន ុងប្រនព ីមិនសចេះរ ើងេង តួរឺជាសរឿងសេតុដ៏អ្ស្ចា រយ។ មិនបច់រង់ចំយូរស ើយ 

អ្ែក្អាចផ្េវងរក្សរឿងសេតុដ៏អ្ស្ចា រយសៅសពលឥ ូវសនេះ។ 

េូមចូលរមួសៅក្ន ុងប្ក្មុរបំប្រជាប្រិយអ្នតរជាតិេប្មារ់ដំស ើរនសងសប្ពងផ្ដលនឹងស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើដំ

ស ើរប្តាច់ចរររេ់អ្ែក្មានភ្លពេរាយររ ើក្យយតាមរយៈសពលោច ចននរបំ និងតន្រនត ី។ 

 Journey រឺជាដំស ើរដ៏ផ្វងឆ្ងច យរយៈសពល90នាទីសោយមានការេផ្មដងរបំ 

និងតន្រនត ីតាមរយៈចង្វវ ក្់សរេះដូងននេិលបៈររេព់ភិពសោក្។  សៅក្ន ុងការេផ្មដងសនេះ 

អ្ែក្នឹងទេសនាការយរំបំផ្ដលមានចរ់ពីរបំផ្េបក្ស ើងរងឹសអ្ៀរ ង់ (Irish hard shoe) 

ផ្េបក្ស ើង ច្ន់អាសមរកិ្ (American clogging) េូសនក្អ្ ុយសប្ក្ន (Ukrainian Hopak) 

របំឥណ្ឌា ចផ្មាក្ (exotic Indian dances) ប្ពមទងំការេផ្មដងសនសងៗជាសប្ចើនសទៀត។ 

សនេះរឺជារបំផ្ដលមានទេសនភ ា ពនា ឺរដ រូព ៌រង្វា ញអ្ំពីការសប្រើស ើងដស៏្ចា ត់ ំនាញ 

|
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ចង្វវ ក្់សភាងញាក្់ក្ប្នាត ក្់ តន្រនត ីរនតផ្ទា ល់ និងេសមាៀក្

រំពាក្់េុទធផ្ដលរសចាញនូវភ្លពអ្ស្ចា រយពីទូទពំិភពសោក្។ 

ដូសចែេះ េូមអ្ប្ងន់ផ្សសរ 

និងចរ់សយល់សៅក្ន ុងសកាត ងទូក្សដើមបីចរ់សនដើមសចញដំស ើរជានដរូររេពួ់ក្សយើងសៅក្ន ុងការ

ស វ្ ើដំស ើរសនេះ។   េូមចូលរមួជាមួយសយើងសៅ (ទីក្ផ្នាង) សៅនថ្ចទី (កាលររសិចេទ) សៅសវោសមា៉ោ ង 

(សពលសវោ)។ 

 

(ព័ត៌មានរផ្នែម) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្ក្មុ 

សៅឆ្ងែ ំសនេះ ប្ក្មុរបំប្រជាប្រយិ(Folk Dance Ensemble) នឹងប្បរពធសួរសលើក្ទី60ររេស់ល នួ

ននការរសងក ើតប្ក្មុេផ្មដងេលិបៈេប្មារ់ស្ចក្លវទិាល័យប្រ ៊ីក្សេេម (Brigham Young University)។ 

សៅក្ន ុងរយៈសពល60ឆ្ងែ ំក្នាងសៅសនេះ ប្ក្មុេលិបៈបនស វ្ ើដសំ ើរទូទងំ

ពិភពសោក្សដើមបេីផ្មដងរបំប្រនព ីផ្ដលបនសប្ ើេសរ ើេសចញពីវរប្ម៌សនសងៗជាសប្ចើន។ 

ប្ក្មុេលិ្បៈរនតស វ្ ើឲ្យអ្នក្ទេសនាមានការជក្់ចិតតជាមួយនឹងេសមលៀក្រំពាក្់រួរឲ្យចង់រយរន់ 

ការសប្ ើេសរ ើេរបំសនសងៗ ក្ដូ៏ចជាការេផ្មដងផ្ដលរួរចង់ទេសនានងផ្ដរ។  

ជាទមាា រ់ដ៏រេរ់សវ ើក្ររេ់សល នួ ប្ក្មុរបំសនេះមានអ្មមក្ជាមួយនូវ ប្ក្មុេំស ងផ្ដលមាន នំាញសពេ់ 

និងមានការស្ចទរយ៉ោ ងសក្ា ៀវកាា  (Mountain Strings)។ 

តន្រនត ីក្រទងំសនេះនឹងប្ររុតំន្រនត ីនាយរនតផ្ទា ល់ពិសយេះរ ដ ំអ្មសោយអ្ែក្យផំ្ដលមាន នំាញ 

និងរសរៀរេផ្មដងយ៉ោ ងរេ់រសវ ើក្រួរឲ្យចង់ទេសនា។ 

តន្រនត ីក្ររង្វា ញអ្ំពីសទពសកាេលយយ៉ោ ងពិសេេសៅក្ន ុងការេផ្មដងររេ់សល នួផ្ដលអាចស វ្ ើសៅបន 

សេើយសៅទីក្ផ្នាងសាេះជាការេផ្មដងសចញពភី្លពនចន ប្រឌតិសោយសល នួឯង។  

កាលពីសពលថ្មីៗសនេះប្ក្មុបនស វ្ ើដំស ើរសទេចរ ៍សៅកាន់ ូវ  ូ(Nauvoo) អ្ុីល ី័ (Illinois) និង 

សមៀលវ ឃូី (Milwaukee) តំរន់វ ើេក និូន (Wisconsin) ផ្ដលពួក្សរបនេផ្មដងសរឿងសោោ នសនសងៗគ្នែ  

ប្ពមទងំបនចូលរមួសៅក្ន ុងក្មម វ ិ្ េីេរមន៍ជាសប្ចើនសនសងសទៀតនងផ្ដរ។ កាលពឆី្ងែ ំ2015ក្នាងសៅសនេះ 

ប្ក្មុេផ្មដងសនេះបនស វ្ ើដំស ើរសៅកាន់តំរន់អ្ឺរ រុផ្ដលពួក្សរបនេផ្មដងសៅក្ន ុងពិ្ីរ ុយប្រជាប្រយិ



សេចក្ដ ីប្រកាេព័តម៌ាន                                                                                                                       ទំព័រ 3 

 

អ្នតរជាតិ។ ពិ្ីរុ យប្រជាប្រិយអ្នតរជាតិសៅក្ន ុងទីប្ក្ងុកា ូវ ក្ (Karlovac) ប្រសទេប្កូ្អាត 

ពិ្ីរ ុយប្រជាប្រយិអ្នតរជាតិេយូ ោដសដរួេគ េូ (‘Ciudad de Burgos’) សៅទីប្ក្ងុ Burgos ប្រសទេសអ្េា៉ោ ញ 

និងពិ្រី ុយសអ្ប្ស្ចត សមដួយ  (Extremadura Festival) សៅទីប្ក្ងុ Badajoz ប្រសទេសអ្េា៉ោ ញ។  

Courtney Austrian ននប្ក្េួងការររសទេអាសមរកិ្ប្រចសំៅប្រសទេ

អ្ ុយផ្ប្ក្នបននយិយអ្ពំកីារេផ្មដងសនេះថា “អ្ែក្យ ំនងិតន្រនតកី្រពតិជាអ្ស្ចា រយផ្មនផ្ទន។ 

មនុេសទងំអ្េ់សៅក្ន ុងការយិល័យររេ់សំុ្ផ្ដលមានភ័ពវេណំ្ឌង

បនចូលរមួសៅក្ន ុងការេផ្មដងរេូតមក្ដល់សពលសនេះសៅផ្តនយិយអំ្ពភី្លពរេ់រសវ ើក្ ភ្លពសក្ា ៀវកាា  

និងសទពសកាេលយយ៉ោ ងពិសេេផ្ដលបនេផ្មដងកាលពយីរ់មុញិ។ 

អារមម ៍ដរួ៏រឲ្យសស្ចក្ស្ចដ យសៅសពលសនេះរឺថា ពួក្សយើងបនសមើលការេផ្មដងបនផ្តមួយរ៉ោុសណ្ឌណ េះ!”  

សោក្ប្េី ីផ្ ត ស េា េីិន (Jeanette Geslison) ផ្ដលជាអ្ែក្ដឹក្នំាការេផ្មដងររេប់្ក្មុបន

និយយថា “នលតិក្មមសទេចរ ក៍្ន ុងលក្ោ ៈ និងប្ទង់ប្ទយផ្ររសនេះរជឺា

រតនេមបតត ិដក៏្ប្មក្ន ុងចំសណ្ឌមប្រេឹះស្ចែ នេិក្ានានា”។ “សពលសវោ សទពសកាេលយ 

និង្នធានផ្ដលចូលរមួស វ្ ើឲ្យការេផ្មដងសនេះប្រប្ពឹតតសៅបនរឺមានលក្ោ ៈ្ំស្ងណ្ឌេ់។ 

អ្ែក្េផ្មដងផ្ដលជាេេិសទទួលបននូវចំស េះដឹងថ្មីៗ សៅសពលពួក្សរ

បនចូលប្រ ូក្សៅក្ន ុងការផ្ទា េ់រដ រូវរប្ម៌ ការេិក្ាសពញមួយ ីវតិ 

និងសេវរផ្នែមពីសលើអា ពីេិក្ាផ្ដលជា នំាញររេ់សល នួ។”  

ចរ់តំាងពឆី្ងែ ំ1964 មក្ ប្ក្មុរបំប្រជាប្រិយអ្នតរជាតិ (International Folk Dance Ensemble) 

បនស វ្ ើដំស ើរសៅទូទងំពិភពសោក្ ផ្ដលជាការរង្វា ញអំ្ពីវរប្ម៌សៅ ុំវញិពិភពសោក្។ 

ប្ក្មុេផ្មដងមានភ្លពលបលីាញសៅសលើឆ្ងក្អ្នតរជាតិសៅក្ន ុងក្មម វ ិ្ ី

របំប្រជាប្រយិលោំរ់សពេរ់នំុតររេព់ិភពសោក្ផ្ដលពួក្សរបន

េផ្មដងជាមួយនងឹប្ក្មុរបំលបីៗ ផ្ដលមក្ពីទូទងំពភិពសោក្។ 

ប្ក្មុេផ្មដងក៏្បនស វ្ ើជាតំណ្ឌងស្ចក្លវទិាលយ័ BYU និងេេរដឋ

អាសមរកិ្ក្ន ុងនាមជាប្ក្មុរបំប្រជាប្រយិអាសមរកិ្សៅក្ន ុងពិ្ីរ ុយប្រជាប្រិយ្ំៗ ររេ់ពភិពសោក្នងផ្ដរ។ 

េប្មារក់ារស វ្ ើដំស ើរឆ្ងែ ំ 2017 ខាងមសុសនេះ ប្ក្មុរបំប្រជាប្រិយអ្នតរជាតិ (International Folk Dance 

Ensemble) នឹងនដល ូ់ននូវភ្លពេរាយរ ើក្យយតាមរយៈការេផ្មដងសៅក្ន ុងប្រសទេនថ្ ឡាវ ក្មព ុជា 

និងសវៀតណ្ឌម។  

(ចរ)់  
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អ្ែក្ដឹក្នំាេផ្មដង 

 

អ្ែក្ស វ្ ើកិ្ចាការសៅពីសប្កាយឆ្ងក្េផ្មដងដ ៏ក្់ចិតតររេ់ប្ក្មុរបំ

ប្រជាប្រិយអ្នតរជាតិ (International Folk Dance Ensemble (IFDE)) 

និងការេផ្មដងរបំមក្ពីទូទងំពិភពសោក្រឺអ្ែក្ដឹក្នាំការេផ្មដង

ផ្ដលមានស ម្ េះថាសោក្ប្េី ីផ្ ត ស េា ីេិន (Jeanette Geslison)។ 

សោក្ប្េីស េា ីេិន មក្ពីទីប្ក្ងុអូ្សដនេ៍ (Odense) ននប្រសទេោ ឺមា៉ោ ក្

ផ្ដលសៅទីសនាេះអ្ែក្ប្េីទទួលបនការេវ ឹក្ហាត់របំបស រុយ  សភាងេាេ 

និងការេផ្មដងសោោ ន។ អ្ែក្ប្េីបនចូលសរៀនសៅស្ចក្លវទិាល័យ (Brigham 

Young University) និងបនេផ្មដងជាមួយ IFDE ចរ់ពីឆ្ងែ ំ1987-1991 

និងមដងសទៀតចរ់ពី1993-94។ 

សោក្ប្េីស េា ីេិនមានទំនាក់្ទំនងយ៉ោ ងរងឹមាំជាមួយប្ក្មុ អ្ែក្ប្េីជា

អ្ែក្េប្មរេប្មួល និងដឹក្នាំថាែ ក់្ប្ក្មុេផ្មដង និងបនកាា យជា

អ្ែក្ ំនាញផ្នែក្ហាត់េមជាមួយនឹង (IFDE) ចរ់តាំងពីឆ្ងែ ំ1995។  

ការេផ្មដងផ្ដលមានស ម្ េះថា Journey នឹងរង្វា ញ ូនទេសនិក្ ន

អំ្ពីរទពិសស្ច្ន៍ររេ់អ្ែក្ស វ្ ើដំស ើរប្តាច់ចរតាមរយៈចង្វវ ក់្សរេះដូងនន

េិលបៈររេព់ិភពសោក្។ អ្ែក្ប្េីស េា ីេិន បនពនយលថ់ា 

“សា ឹមស្ចរផ្ដលសយើងចង់រង្វា ញ ូនទេសនិក្ នរឺថា កាលពី

អ្តីតកាលអ្ែក្ពិតជាប្តវូ “ស វ្ ើដំស ើរ” សៅទេសនាវរប្ម៌សនសងៗសទៀត”។ 

“ឥលូវសនេះសយើងមក្េផ្មដងផ្ទា ល់សៅផ្ក្បរសោក្អ្ែក្សេើយ។” 

ប្ក្មុេផ្មដងមានអ្ែក្យរំបំផ្ដលជាេិេសចំនួន28នាក់្ តន្រនត ីក្រេិេសចំនួន7នាក់្ 

និងអ្ែក្រសចាក្សទេចំនួន 4 នាក់្។ អ្ែក្ប្េសី េា ីេិន ក៏្បនទទួលការគ្នំប្ទពបី្ក្មុនលិតផ្ដលមាន

 ំនាញជាសប្ចើនឆ្ងែ នំងផ្ដរ៖ សោក្មា៉ោ ក្អូ្សរៀន (Mark Ohran) ជាអ្ែក្ដឹក្នាផំ្នែក្រសចាក្សទេ 

សោក្មា៉ោ ក្ស េា ីេិន (Mark Geslison) ជាអ្ែក្ដឹក្នាបំ្ក្មុតន្រនត ីប្រជាប្រិយផ្សសភែ ំ (Mountain Strings) 

និងសោក្ប្ទឌនី្រេា ីទ័រ (Troy D. Streeter) ជាប្រធានប្ក្មុេផ្មដង។  

ការេផ្មដងសៅឆ្ងែ ំសនេះក៏្មានការយរំបថំ្មីៗជាសប្ចើននងផ្ដរផ្ដល

រមួរចច លូគ្នែ សោយអ្ែក្ នំាញមក្ពី ុំ វញិពិភពសោក្។  

អ្ែក្ប្េីស េា ីេិនចង់ឲ្យ IFDE រនតនដល ូ់ននូវរទពិសស្ច្ន៍ 

ដ៏រំសភើររ ើក្យយដល់ទេសនិក្ នសៅទូទងំពិភពសោក្តាមរយៈភ្លព រេ់រសវ ើក្ 

និងសទពសកាេលយររេ់សល នួសៅសពលពួក្សររង្វា ញអំ្ពរីបំ និងតន្រនត ីប្រជាប្រិយវរប្ម៌។ 
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អ្ែក្ប្េីស េា ីេិនបនមានប្រស្ចេន៍ថា “សយើងសដើរតួនាទយី៉ោ ងេំខាន់

សៅក្ន ុងការកំ្ ត់សជារវេនាននរបបំ្រនព តីាមរយៈការរង្វា ញអំ្ពីអ្តីតកាល និងរចច ុរបនែ”។ 

“េិេសសពញចិតតក្ន ុងការចូលរមួជាមួយប្ក្មុេផ្មដងសនេះ សេើយពួក្សរ

សិតសំប្រឹងផ្ប្រងអ្េ់ពីលទធភ្លពសដើមបីស វ្ ើឲ្យការេផ្មដងកាន់ផ្តមានភ្លពអ្ស្ចា រយ។” 

របំប្រជាប្រិយអ្នតរជាតិ (International Folk Dance Ensemble) 

មានសដើមកំ្ស ើតមក្ពីសដប៉ោ តឺម៉ោង់របំននមហាវទិាល័យវចិិប្តេិលបៈ 

និងទំនាក់្ទំនងននស្ចក្លវទិាល័យ (Brigham Young University) សៅក្ន ុងទីប្ក្ងុ Provo រដឋ  Utah។ 

BYU រឺជាស្ចក្លវទិាល័យឯក្ ន្ំជាងសររងអេ់មួយផ្ដលមាននិេសិតចុេះស ម្ េះចូលសរៀនចំនួន 

30,000 នាក់្មក្ពីទូទងំេេរដឋអាសមរកិ្ និងពីរណ្ឌដ ប្រសទេសនសងៗចំនួន105។ 

 

 

(ចរ)់ 
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ការេផ្មដង 

Journey 

28 ផ្សមក្យ សវោសមា៉ោ ង 7:30 យរ់ 

សយងមសហាប្េរ Western Wyoming Community College 
Theatre 

Rock Springs, Wyoming 
 

11 ផ្សកុ្មភៈសវោសមា៉ោ ង 2:00 រសេៀល 

សយងមសហាប្េរម ឈម ា លេនែ ិេីទទីប្ក្ងុ Salt Lake រដឋ  
Utah 

 

11 ផ្សកុ្មភៈ សវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

សយងមសហាប្េរម ឈម ា លេនែ ិេីទ ទីប្ក្ងុ Salt Lake រដឋ  
Utah 

 

24 ផ្សកុ្មភៈ សវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

សយងមសហាប្េរ Bob Boldrick ទីប្ក្ងុ Carson រដឋ Nevada 
 

25 ផ្សកុ្មភៈ សវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

ម ឈម ា ល The Art Kamangar Center សៅមសហាប្េរ 

Merced Theatre ទីប្ក្ងុ Merced រដឋ  California 

28 ផ្សកុ្មភៈ សវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

សយងមសហាប្េរ Saroyan Theater 

ទីប្ក្ងុ Fresno រដឋ  California 
 

01 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

សយងមសហាប្េរ Mary Stuart Rogers Theater ទីប្ក្ងុ Modesto 

រដឋ  California 
 

03 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

ម ឈម ា ល Oakland Inter-Stake Center ទីប្ក្ងុ Oakland រដឋ  
California 

 

04 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

ម ឈម ា ល Paradise Performing Arts Center Paradise រដឋ  
California 

 

30 ផ្សមីនាសវោសមា៉ោ ង 7:00 យរ់ 

ម ឈម ា លេិលបៈ Covey Center for the Arts ទីប្ក្ងុ Provo រដឋ  
Utah 

 

ទំនាក្់ទំនង 

ការេផ្មដងេិលបៈ |  ស្ចក្លវទិាល័យ Brigham Young University | 306 Hinckley Center, Provo | Phone:  801-422-3576 

   ផ្នែក្ប្ររ់ប្រង UT 84602-8500  

សោក្ប្ទឌីន្រេា ីទរ័ (Troy D. Streeter) 

ប្រធានប្ក្មុេិលបក្រ 

801-422-3575 

C ទូរេពានដ៖ 801-310-4973 

េំរុប្ត និងព័ត៌មានអាចរក្បនសៅ៖ http://pam.byu.edu 


