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ขา่วประชาสมัพนัธ ์       คณะเตน้ร าพืน้เมอืง      

                                                               ฝ่ายบรหิารการจัดการศลิปะการแสดง 

เทศกาลปี 2559-2560                                  (801) 422-3576 | perform@byu.edu 

 

 

ส าหรับขา่วประชาสมัพันธด์ว่น 

การเดนิทาง 
ซึง่เป็นการเดนิทางผา่นจังหวะการเตน้ของหวัใจจากวฒันธรรม

ตา่ง ๆ ของโลก 
 

ผูท้ีเ่ดนิทางโดยไรจ้ดุหมายใด ๆ 

ก็ตามจะบอกกบัคณุวา่มคีวามมหศัจรรยเ์กีย่วกบัการคน้พบสถานทีใ่หม ่ๆ 

และการเขา้รว่มในประเพณีทีเ่หนอืกาลเวลา ไมจ่ าเป็นตอ้งรออะไรอกีแลว้ 

คณุสามารถคน้พบถงึความมหศัจรรยไ์ดแ้ลว้ตอนนี ้

เขา้รว่มชมคณะเตน้ร าพืน้เมอืงนานาชาตเิพือ่การผจญภัยทีจ่ะท าใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกบัความปรารถนา

ในการเดนิทางผา่นการเตน้ร าและดนตรยีามเย็น 

 การเดนิทางเป็นการเดนิทางโดยการเตน้ร าและดนตรทีีใ่ชเ้วลาประมาณ 90 

นาทผีา่นจังหวะการเตน้ของหวัใจจากวัฒนธรรมตา่ง ๆ ของโลก  

ในการแสดงนี้คณุจะไดเ้หน็การเตน้ร าทีม่คีวามหลากหลายตัง้แตก่ารเตน้ร าของชาวไอรสิโดยใชร้องเทา้แ

ท็ป การเตน้ร าแบบคล็อกของชาวอเมรกินั การเตน้ร า Hopak ของชาวยเูครน 

การเตน้ร าของชาวอนิเดยีทีแ่ปลกใหม ่และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

ซึง่เป็นภาพทีล่ะลานตาของจังหวะการใชเ้ทา้ทีด่เุดอืด จังหวะดนตรทีีเ่รา้ใจ การแสดงดนตรสีด 

และเครือ่งแตง่กายจรงิทีเ่ปลง่ประกายถงึความมหศัจรรยจ์ากทั่วโลก 

ดงันัน้ทิง้ส ิง่ตา่ง ๆ ทีร่ัง้คณุไวแ้ละปลอ่ยตวัเองใหเ้ดนิทางไปกบัเราในการเดนิทางครัง้นี้ 

เขา้รว่มชมพวกเราไดท้ี ่(สถานที)่ ในวันที ่(วันที)่ เวลา (เวลา) 

(เพิม่เตมิ) 

|
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คณะ 
ในปีนี ้คณะเตน้ร าพืน้เมอืงเฉลมิฉลองการครบรอบ 60 ปี 

การจัดตัง้กลุม่ศลิปะการแสดงของมหาวทิยาลัย Brigham Young  ในชว่งระยะเวลา 60 ปีทีผ่า่นมา 

คณะไดเ้ดนิทางไปท ัว่โลกเพือ่ท าการแสดง การเตน้ร าพืน้เมอืงทีค่ดัสรรจากความหลากหลายทางวฒันธรรม 

คณะยังคงสรา้งความละลานตาใหก้บัผูช้มดว้ยเสือ้ผา้ทีม่คีวามโดดเดน่สะดดุตา 

การคดัสรรการเตน้ร าทีม่คีวามหลากหลาย และการแสดงทีช่วนใหห้ลงใหล  

คณะเตน้ร าซึง่มกีจิกรรมประจ าวนัทีน่่าสนุกสนาน มาพรอ้มกบัวงอะคสูตกิ Mountain Strings 

ทีม่คีวามสามารถรอบตวัสงูและไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งสงู นักดนตรเีหลา่นีท้ าการแสดงสด 

โดยรว่มแสดงดนตรทีีม่คีวามสามารถทัดเทยีมกบันักเตน้ในเรือ่งของ ความซบัซอ้น 

ทกัษะและความเป็นมอือาชพี นักดนตรแีสดงใหถ้งึ พรสวรรคพ์เิศษ ทีก่ารแสดงของพวกเขาสามารถท าได—้

และในบางสถานทีก็่มักเป็นการแสดงในตวัของมนัเอง  

ลา่สดุคณะไดเ้ดนิทางไปทัวรท์ีน่อว ูอลิลนิอยสแ์ละมลิวอก ี

ในพืน้ทีว่สิคอนซนิทีซ่ ึง่พวกเขาไดท้ าการแสดง ดว้ยรายการแสดงทีม่คีวามหลากหลาย และเขา้รว่มใน 

โครงการชมุชนดอ้ยโอกาสตา่ง ๆ ในปี 2558 คณะ เดนิทางทวัรท์ ัว่ยโุรป ทีซ่ ึง่พวกเขาท าการแสดง ใน 3 

เทศกาลพืน้บา้นนานาชาต ิประกอบดว้ย เทศกาลแสดงศลิปวัฒนธรรมพืน้เมอืงนานาชาตใิน Karlovac 

ประเทศโครเอเชยี, ‘Ciudad de Burgos’ เทศกาลแสดงศลิปวัฒนธรรมพืน้เมอืงนานาชาตใิน Burgos 

ประเทศสเปน และเทศกาล Extremadura ใน Badajoz ประเทศสเปน  

Courtney Austrian จากกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิาในยเูครนกลา่วถงึการแสดงวา่ 

“นักเตน้และนักดนตรมีคีวามสงา่งามอยา่งแทจ้รงิ 

ทกุคนในออฟฟิศของฉันทีโ่ชคดไีดเ้ขา้รว่มชมการแสดงไดม้กีารพดูคยุในวันนี้เกีย่วกบัพลงั ความกระตอืรอืรน้ 

และพรสวรรคท์ ีแ่ทจ้รงิ ทีอ่ยูบ่นเวทเีมือ่คนืนี ้

ความรูส้กึทีท่ว่มทน้ในทีน่ี้ก็คอืความโชครา้ยทีส่ดุทีก่ารแสดงนี้อาจจะเป็นเพยีงการแสดงแคค่รัง้เดยีว!”  

Jeanette Geslison ผูก้ ากบัดา้นศลิปะของคณะไดก้ลา่ววา่ 

“การเดนิทางทัวรข์องทมีงานสรา้งสรรคท์ีม่ขีนาดและขอบขา่ยแบบนี้เป็นสิง่คา่ทีห่าไดย้ากในกลุม่สถาบนัการ

ศกึษา” “เวลา พรสวรรค ์และทรัพยากรบคุคลทีร่วมเขา้ดว้ยกนัเพือ่ท าใหม้คีวามเป็นไปไดม้คีวามยิง่ใหญม่าก 

ผูแ้สดงทีเ่ป็นนักศกึษามคีณุคา่เพิม่มากขึน้เนื่องจากพวกเขาใสใ่จกบัการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม 

การเรยีนรูต้ลอดท ัง้ชวีติ และการใหบ้รกิาร นอกเหนือไปจากความเป็นนักวชิาการมอือาชพี”  

ตัง้แตปี่ 2507 คณะเตน้ร าพืน้เมอืงนานาชาตไิดเ้ดนิทางไปทั่วโลก 

โดยเป็นตัวแทนทางวฒันธรรมจากทั่วโลก คณะเริม่มชี ือ่เสยีงในระดบัสากล 

ทีเ่ทศกาลการเตน้ร าพืน้เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่มากทีส่ดุในโลก 

ทีซ่ ึง่พวกเขาท าการแสดงรว่มกบับรษัิทจัดการแสดงเตน้ร าทีด่ทีีส่ดุจากทัว่โลก 

คณะยังเป็นตวัแทนท ัง้ของมหาวทิยาลยั BYU และสหรฐัอเมรกิาฯ 

ในฐานะคณะเตน้ร าพืน้เมอืงของชาวอเมรกินั ในเทศกาลการแสดงศลิปะพืน้เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ส าหรับการเดนิทางทัวรท์ีก่ าลังจะมาถงึในปี 2560 

คณะเตน้ร าพืน้เมอืงนานาชาตริูส้กึตืน่เตน้ทีจ่ะท าใหเ้วทกีารแสดงของประเทศไทย ลาว 

กมัพชูาและเวยีดนามมชีวีติชวีา  

(จบ)  
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ผูก้ ากบั 

ผูท้ีท่ างานอยูเ่บือ้งหลังฉากการแสดงดนตรแีละการเตน้ร าจากทั่วโลกทีล่ะ

ลานตาของคณะเตน้ร าพืน้เมอืงนานาชาต ิ(IFDE) คอื Jeanette Geslison 

ผูก้ ากบัดา้นศลิปะ Geslison มาจากเมอืง Odense ประเทศเดนมารก์ 

ทีซ่ ึง่เธอไดรั้บการฝึกทักษะดา้น บลัเลตค์ลาสสกิ แจส๊ และการละคร 

เธอเขา้เรยีนในมหาวทิยาลัย Brigham Young และแสดงกบั IFDE ตัง้แตปี่ 2530-

2534 และอกีครัง้ตัง้แตปี่ 2536- 2537 Geslison 

มคีวามสมัพันธอ์นัแน่นแฟ้นกบัคณะ เธอไดป้ระสานงานและจดัการ 

โปรแกรมในชัน้เรยีนทัง้หมดของคณะ และไดเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการฝึกซอ้มกบั 

IFDE ตัง้แตปี่ 2538  

การแสดง การเดนิทาง 

ใหป้ระสบการณ์ของการเป็นผูเ้ดนิทางทีไ่รจ้ดุหมายกบัผูช้มผา่น 

จงัหวะการเตน้ของหวัใจจากวฒันธรรมตา่ง ๆ ท ัว่โลก Geslison ไดอ้ธบิายวา่ 

“สาระส าคัญของสิง่ทีเ่ราตอ้งการจะบอกกบัผูช้มคอืวา่ 

แทจ้รงิแลว้ในอดตีคณุตอ้งเดนิทางเพือ่ไปเทีย่วชมวฒันธรรมอืน่ ๆ” 

“ตอนนี้เราอยูค่อ่นขา้งใกล”้ 

คณะประกอบดว้ย นกัเตน้ร า 28 คน นกัดนตร ี7 คน และชา่งเทคนคิ 4 คน 

ซึง่ท ัง้หมดเป็นนกัศกึษา Geslison ไดรั้บการสนับสนุนโดยทมีสรา้งสรรคร์ะดับมอือาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

Mark Ohran ผูก้ ากบัฝ่ายเทคนคิ Mark Geslison ผูก้ ากบัจากวง Mountain Strings 

คณะดนตรพีืน้เมอืง และ Troy D. Streeterผูจั้ดการศลิปิน  

การแสดงในปีนีจ้ะรวมถงึการออกแบบทา่เตน้ใหม ่ๆ 

จ านวนหนึง่ทีร่วบรวมเขา้ดว้ยกนัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเตน้ร าจากท่ัวโลก  

เป้าหมายของ Geslison ส าหรับ IFDE คอืวา่พวกเขายังคง สรา้งความตืน่เตน้ใหก้บัผูช้มท ัว่โลก 

ดว้ยความกระตอืรอืรน้และพรสวรรคข์องวยัหนุ่มสาวเมือ่พวกเขาแสดงดนตรแีละเตน้ร าในวฒันธรรมพืน้เมอืง 

Geslison ไดก้ลา่ววา่ 

“เรามบีทบาททีส่ าคัญในการก าหนดและท าใหอ้นาคตของการเตน้ร าตามประเพณีเป็นรปูรา่งโดยการแสดงค

วามคดิเห็นในอดตีและปัจจบุนั” 

“นักศกึษารักทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของคณะนี้และพวกเขาทุม่เทท ัง้หมดเพือ่สรา้งประสบการณท์ีด่ที ีส่ดุเทา่

ทีจ่ะท าไปได”้ 

คณะเตน้ร าพืน้เมอืงนานาชาตเิกดิจากภาควชิาการเตน้ร าของวทิยาลัยศลิปะการแสดงและการสือ่สา

รทีม่หาวทิยาลยั Brigham Young ใน Provo รัฐยทูาห ์BYU 

เป็นมหาวทิยาลัยเอกชนทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศดว้ยจ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน 30,000 

คนจากทั่วสหรัฐอเมรกิาฯ และตา่งประเทศ 105 ประเทศ 

 

   (จบ) 
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การแสดง 

การเดนิทาง 

28 มกราคม เวลา 19:30 น. 
โรงละครวทิยาลัยชมุชน Western Wyoming 

Rock Springs ใน Wyoming 
 

11 กมุภาพันธ ์เวลา 14:00 น. 
โรงละครศนูยก์ารประชมุ 
Salt Lake City รัฐยทูาห ์

 
11 กมุภาพันธ ์เวลา 19:00 น. 

โรงละครศนูยก์ารประชมุ 
Salt Lake City รัฐยทูาห ์

 
24 กมุภาพันธ ์เวลา 19:00 น. 

โรงละคร Bob Boldrick 
Carson City รัฐเนวดา 

 
25 กมุภาพันธ ์เวลา 19:00 น. 

Art Kamangar Centre ทีโ่รงละคร Merced 
Merced รัฐแคลฟิอรเ์นยี 

 

28 กมุภาพันธ ์เวลา 19:00 น. 
โรงละคร Saroyan 

Fresno รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
 

01 มนีาคม เวลา 19:00 น. 
โรงละคร Mary Stuart Rogers 

Modesto รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
 

03 มนีาคม เวลา 19:00 น. 
Oakland Inter-Stake Center 
Oakland รัฐแคลฟิอรเ์นยี 

 
04 มนีาคม เวลา 19:00 น. 

ศนูยศ์ลิปะการแสดง Paradise Performing Arts 
Paradise รัฐแคลฟิอรเ์นยี 

 
30 มนีาคม เวลา 19:30 น. 

Covey Center ส าหรับงานศลิปะ 
Provo รัฐยทูาห ์

 

ชอ่งทางการตดิตอ่ 

ฝ่ายบรหิารจดัการ| มหาวทิยาลัย Brigham Young | 306 Hinckley Center, Provo |โทรศัพท:์801-422-3576 

ศลิปะการจดัแสดง                                                    UT 84602-8500  

 

Troy D. Streeter 

ผูจั้ดการศลิปิน 

801-422-3575 

มอืถอื: 801-310-4973 

 

บัตรเขา้ชมและขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถดไูดท้ี:่ http://pam.byu.edu 


