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INT.ក្រមុរបាំក្រជាក្រិយ       

 រដូវកាល 2016-2017                                             ផ្នែរក្ររ់ក្រងការសផ្មែងសិលបៈ 

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

   

   េំនាក់េំនង 

  លោរម៉ា រអូលរៀន (Mark W. Ohran) | នាយរផ្នែររលចេរលេស  

  ផ្នែរនលិត និងលរៀរចាំការសផ្មែងរបាំ 

  សារលវេិាល័យ (Brigham Young University) 

  2231 Richards Building Provo UT  84602 

  េូរស័ព្ទ៖  (801) 422-9186    េូរស័ព្ទដដ៖  (801) 472-3477     េូរសារ: (801)422-0033  អ ៊ីផ្មល:  

mark.ohran@byu.edu 

 

ព័្ត៌មនលនេះនែល់ជូនលដើមប៊ីឲ្យអែរដឹងអាំព្៊ីលរខខណ្ឌ រលចេរលេស/ការ

សផ្មែងសក្មរ់ក្រមុរបាំក្រជាក្រិយអនតរជាតិ (International Folk Dance Ensemble (IFDE ឬក្រមុហ  ន)) 

ររស់សារលវេិាល័យ (Brigham Young University)។ 

 

រមម វធិ៊ី 

សក្មរ់ការសផ្មែងលម៉ា ង 7:00 យរ់ សក្មរ់លព្លលវោសផ្មែងលនេងលេៀត សូមលធវ ើការផ្រសក្មួល

លព្លលវោតាមការរួរ។  

1:00  ចូលរន ុង៖   ឆារ និងរនទរ់លសល ៀរពារ់រួរផ្តសមា តឱ្យសាា ត 

និងលក្តៀមរចួជាលក្សចសក្មរ់អែររលចេរលេស និងអែរសផ្មតង។ 

4:30 អាហាលព្លោា ច៖  នាាំមរជូនលោយអែរឧរតថមភលៅឯ ឬជិតេ៊ីរផ្នលងសផ្មតង។ 

5:30 ការហាត់សម៖  

 ការហាត់សមនឹងចារ់លនតើមលៅលលើឆារ។ការលរៀរចាំរលចេរលេសនឹងរនតលៅរន ុងលោង 

និងលៅលលើឆារ។ 

6:30 លោងលរើរ៖  អែរក្ររ់ក្រងលោងរួរព្ិនិតយលមើលជាមួយនាយររលចេរលេសរន ុងការលរើរលោង។ 

6:30 រនទរ់ដរតង និងអែររន់ក្សន់   

7:00 ការសផ្មែង៖  ការសផ្មតងរយៈលព្ល90នាេ៊ីជាមួយនឹងរយៈលព្លសក្មរ15នាេ៊ី។ 

8:45 ចរ់ការសផ្មែង/លចញលក្ៅ 

9:30     លចញដាំលណ្ើរ៖  អែរសផ្មតង និងអែររលចេរលេសនឹងជួរ និងលចញដាំលណ្ើរជាមួយនឹងក្រមុមេ ស់នទេះ។ 

 

ឆារសផ្មែង 

  េ៊ីតាាំងសផ្មែង (មិនរិតរផ្នលងលយលចញ រផ្នលងលក្ៅឆារ សាា នឆ្លង។ល។) រួរមនេាំហាំយ៉ា ងតិច 40' 

រ ណ្នឹងជលក្ៅ 30' (12m x 9m)។  ឆារសផ្មែងរួរមនរក្មលរលោងផ្ដលគ្មម នក្រលហាង សាែ មលក្រេះ រាំ ផ្ណ្រ

តូចៗ ផ្ដរលគ្មល។ល។ សូមសមា ត លបស និងជូតរផ្នលងលនេះម នលព្លលយើងលៅដល់។. 

 ឆារសផ្មែងរួរមនវាំងននរិេព្ណ្៌លមម លៅខាងលឆ្វង និងខាងសាែ ាំឆារ។  លៅខាងលឆ្វង 

និងខាងសាែ ាំឆារក្តូវមនេាំហាំយ៉ា៉់ា ងតិច 8’។  

លៅលលើឆាររួរមនរផ្នលងហូតព្ណ្៌លមម ព្៊ីខាងម ខវាំងននេមល រ់។  ក្តវូមនឆារចលនាល េះ “សាា នឆ្លង” 

ដនវាំងននខាងលក្កាយ។ ក្រសិនលរើគ្មម នលេ នល វូលដើររន ុងសាលផ្ដលងាយក្សួលលចញចូលឆារ

ទាំងសងខាងរ៏បនផ្ដរ។  ក្តូវលរៀរចាំដនទលយលចញខាងលក្កាមឆារសផ្មែងឲ្យមនេាំហាំយ៉ា ងតិច4’ 

លដើមប៊ីការពារស វតថ ិភាព្អែរោាំរបាំ។ 

 រួរផ្រងផ្ចររនទរ់ផ្លល ស់សលមលៀររាំពារ់សក្មរ់អែរសផ្មែងរ រសចាំនួន 20 នារ់ និងស្រសត ៊ីចាំនួន 20 នារ់។  

 អ័ព្ទ និងផ្នេងក្តូវបនលក្រើក្បស់លៅរន ុងការសផ្មែង លហើយក្តូវមន

ការលរៀរចាំសមក្សរលដើមប៊ីរិេសាំលេងក្រកាសអាសនែផ្នេង/អរគ ិភ័យលៅលព្លសផ្មែង ក្រសិនលរើអាច 

និងចាាំបច់។  

 រលង់រក្មលឆារសផ្មែង (សូមរងាា ញេ៊ីតាាំងលភល ើងអរគ ិសន៊ី) និងរផ្នលងសក្មរ់េសេនិរជន 

រផ្នលងព្យួ រអាំពូ្លលភល ើង លហើយរក្មងសាំណួ្រអាំព្៊ីេ៊ីតាាំងសផ្មែងរួរលនញើលៅផ្នែរក្ររ់ក្រងសិលបៈសផ្មែងដន BYU 

តាមអាសយោា នរងាា ញជូនដូចខាងលក្កាម។ 

រិចេការលនេះរួរអន វតតភាល មៗលដើមប៊ីឲ្យរ រគលិរររស់លយើងអាចនែល់ជូន

អែរនូវលរខខណ្ឌ ចាស់ោស់រន ុងការដាំលេើងលៅេ៊ីតាាំងររស់អែរ។  
 

រលចេរលេសសាំលេង  

|
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ក្រមុរបាំក្រជាក្រិយអនត រជាតិសផ្មែងទាំងចលក្មៀងចារ់សាំលេង និងសផ្មែងលោយផ្លទ ល់។  BYU 

នឹងនែល់ជូននូវក្រព្័នធសាំលេងសព្វ ក្ររ់ទាំងអស់។ 

 ក្រព្័នធសលមលងក្តវូការ 4 សក្មរ់ 20-amp ចរនត លសៀរវ ើ។  3 លៅលលើឆារសផ្មែង និង 1 លៅខាងម ខលោង ។  

 ក្តវូមនេ៊ីតាាំងរលចេរលេសសាំលេងខាងរន ុងសក្មរ់េូសឺលរ៉េសាំលេង។  ក្តវូមនត េាំហាំ 8’ 

ផ្ដលមនលៅអ៊ីចាំនួន 4 សក្មរ់ផ្នែររលចេរលេសលនេះ។ អាចក្តវូការលៅអ៊ីេាំលនរលដើមប៊ីោរ់េូសឺលរ៉េ

សាំលេងលៅរផ្នលងេសេនិរជន។  សូមរិតរូរអាំព្៊ីចាំណ្ ចលនេះម នលព្លចារ់លនតើមលរ់សាំរ ក្ត។ 

 ផ្ខេឌ៊ីជ៊ីថល 2 CAT-5e នឹងក្តវូរត់ព្៊ីខាងម ខលោងលៅចាំណ្ ចរណ្ដែ លឆារសផ្មែង។ ក្រសិនលរើមន 

IFDE នឹងលក្រើក្បស់ CAT-5e “សង តួ” សក្មរ់រន ុងអគ្មររត់ព្៊ីខាងម ខលោងលៅកាន់ឆារ។ 

 សាំលេងអាចអាចនឹងក្តវូរញ្ជ នូលៅក្រព្័នធសាំលេងលោងក្រសិនលរើចាាំបច់

សក្មរ់រនាទ រ់រដ រូសលមលៀររាំពារ់ ឆារ ការសាែ រ់លោយមនជាំនួយ រក្មរលលើលោងរផ្នថម។ 

 ក្រមុហ  ននឹងនាាំយរក្រព្័នធអនតររមនារមន៍គ្មម នផ្ខេលៅជាមួយ (Clear Com) 

លហើយនឹងភាា រ់ជាមួយក្រព្ន័ធលោងក្រសិនលរើចាាំបច់។  

 

បច្ចេកច្េសអំពូលច្ ល្ ើង 

សូមលមើលេ៊ីតាាំងអាំពូ្លលភល ើងរបាំក្រជាក្រិយសក្មរ់រាំរផូ្ដលបនលសែ ើស ាំសក្មរ់ការសផ្មែងលនេះ។ 

អាំពូ្លលោងផ្ដលបនលសែ ើស ាំទ ាំងអស់រួរព្យូ រលេើងលលើ ោរ់ផ្ជល និងសឺលរ៉េលៅម នលព្លលយើងមរដល់។  

សូមលមើលរលង់េ៊ីតាាំង និងរាំណ្ត់សមគ ល់អាំព្៊ីចាំណ្ ចក្តូវរញ្េ ាំងលភល ើង។  

លរខខណ្ឌ រលចេរលេសអាំពូ្លលភល ើងមនដូចខាងលក្កាម៖ 

 លាងមុខពណ៌ពីរ អាប ូឡូច្េល A4270(R78) & A7900(R05) បនលផ្លត តលលើតាំរន់ការសផ្មតងទាំងមូល។  

េ៊ីរផ្នលងព្ិោន/លៅរន ុងលោងក្តវូបនលសែ ើ ឱ្យោរ់ព្នល ឺលៅតាំរន់ឆារច េះ។  

លៅរផ្នលងលលើឆារអរគ ិសន៊ីេ៊ីមួយក្តូវបនលសែ ើឱ្យោរ់ក្ររតាំរន់ពារ់រណ្ដត ល/លលើឆារ។ 

 លាងអាក់/ច្រោម៖ រកមុហ ុនផ្តល់េូន (5) LED ព្នល ឺលក្កាយ។ អាំពូ្លតក្មូវឱ្យមន 1 សក្មរ់ 20-amp 

ចរនតលសៀរវ ើ។  អាំពូ្លទាំងលនេះនឹងក្តវូោរ់ព្យួ រ និងលផ្លត តលោយ TD។ 

 រកមុពិច្សស៖  A4250(R80) & A7900(R05) អាំពូ្លលៅផ្នែរខាងម ខ (8 ចាំន ច) ព្យួ រព្៊ីអរគ ិសន៊ីេ៊ី 2។ 

អាំពូ្លទាំងលនេះនឹងលផ្លត តលោយ TD។ 

 ពនល ឺច្ៅផ្ផ្ែកខាង៖ ក្រមុហ  នលធវ ើដាំលណ្ើរជាមួយនឹងព្នល ឺផ្នែរខាងផ្ដលមនក្រោរ់រួន (4) 

សក្មរ់ផ្នែរខាងជាមួយនឹងព្នល ឺចាំនួន4លៅលលើក្រោរ់និមួយៗ។  លភល ើងទាំងលនេះតក្មូវឱ្យមន 8 20-amp 

ចរនតលសៀរវ ើព្នល ឺឆារ (4 សក្មរ់ផ្នែរខាង)។ 

 សវ ័យរបវត្តិកមម៖  ក្រមុហ  នលធវ ើដាំលណ្ើរជាមួយនឹងចាំន ចរាលរត រូចាំនួនរួន (4) 

(សូមលមើលផ្ននការសក្មរ់ការោរ់)។  អាំពូ្លទាំងអស់លនេះតក្មូវឱ្យមន 2 សក្មរ់ចរនត លសៀរវ ើ។ 

អាំពូ្លសក្មរ់េសេនិរជន៖  ចូលដាំលណ្ើរការរិេ/លរើរ អាំពូ្លសក្មរ់េសេនិរជនលៅម ន 

និងលក្កាយការសផ្មតងរឺចាាំបច់។ 

ក្រមុហ  ននឹងនែល់អាំពូ្លក្ររ់ព្ណ្៌ក្រសិនលរើលៅេ៊ីតាាំងលនាេះព្ ាំមនលេ។ 

ការក្តួតព្ិនិតយ៖   ក្រមុហ  នលធវ ើដាំលណ្ើរជាមួយនឹងត ក្តួតព្ិនិតយអាំពូ្ល 

DMXផ្ដលបនោរ់ម នរមម វធិ៊ីសក្មរ់ការសផ្មតង។ ក្រព្័នធ លភល ើងរាំភល ឺនឹងក្តូវ   ដាំលណ្ើរការចារ់ព្៊ីត រញ្ា ខាងរន ុង

លៅកាន់ឧរររណ្៍សឺលរ៉េសាំលេងររស់ក្រមុហ  ន។  ជាការចាាំបច់ផ្ដលក្តវូនតល់សញ្ញ៉ា ល់ DMX លៅក្រព្័នធ   លោង 

និងលៅកាន់ឆារសផ្មែងលដើមប៊ីលធវ ើឲ្យមនភាព្សវ ័យក្រវតត ិព្៊ីចាំណ្ ចលនេះ។ 

 

 

***ក្រសិនលរើលោងមិនអាចនែល់លភល ើងអរគ ិសន៊ីរផ្នថម ឬចរនតលសៀរវ ើឆារ

សផ្មែងផ្ដលចាាំបច់សក្មរ់ក្រព្័នធ លភល ើងចាំលហៀង និងសក្មរ់ការសផ្មែង ចាាំបច់ក្តូវមន

ក្រភព្លភល ើង3ហាវ 100អាំ ផ្ព្រលៅជិតឆារ។  BYUនឹងនតល់ជូននូវក្រព្័នធរនថយព្នល ឺ/នគត់នគង់ព្នល ឺចល័តមួយ។  

លៅរន ុងសាថ នភាព្លនេះ 

អែររលចេរលេសអរគ ិសន៊ីបនបនរញ្ា រ់លោយនល វូចារ់លដើមប៊ីព្យួ រចូលលៅរន ុងក្រភព្ថាមព្លលៅរន ុងលោង។ 

 

ការរញ្េ ាំងវ ើលដអូ 

ក្រមុហ  ននឹងនាាំយរលអក្រង់រញ្េ ាំង និងរាលរញ្េ ាំងវ ើលដអូ (video projector) លៅជាមួយ។   

លអក្រង់ក្តវូព្យួ រព្៊ី ផ្ខេលហាេះលៅកាន់ក្រោរ់រតូព្ណ្៌លមម លៅលលើឆារ។  រាលរញ្េ ាំងវ ើលដអូក្តវូដាំលេើង 

និងរត់ព្៊ីខាងម ខលោងលៅេ៊ីតាាំងសាំលេងលៅខាងរន ុងលោង។ 

 

FX ព្ិលសស 

ក្រមុហ  ននឹងនាាំយរហាយរ (Hazer) និង េូវ ឡាយអ ៊ីង ហវរហគ រ (Low Lying Fogger) លៅជាមួយ។ 

 

រ រគលិរ 

ក្រមុហ  ននឹងនាាំយរក្រធានផ្នែររលចេរលេស និងអែររលចេរលេសឆារជាសិសេចាំនួន4ររូ។  

អែររលចេរលេស និងសមជិរក្រមុហ  នលធវ ើក្រតិរតត ិការដាំលេើង និងសផ្មែងភារលក្ចើន។  



េ៊ីតាាំងរួរនែល់អែររលចេរលេសឆារសផ្មែងយ៉ា ងតិចមែ រ់ផ្ដលអាចចូល

លក្រើក្បស់សមភ រៈទ ាំងអស់ររស់ឆារ និងមនចាំលណ្េះដឹងក្ររ់ក្គ្មន់អាំព្៊ីរលចេរលេសលភល ើង 

និងក្រព្័នធសាំលេង។  រួរមនអែររលចេរលេសឆារសក្មរ់ក្ររ់លព្លលវោផ្ដលក្រមុហ  ន

សថ ិតលៅរន ុងេ៊ីតាាំង។ 

 

  

សូមអររ ណ្ផ្ដលបនជួយលធវ ើតាមសាំលណ្ើរលចេរលេស និងការលរៀរចាំឆារសក្មរ់ការសផ្មែងលនេះ។  

លយើងចង់នែល់ការសផ្មែងដ៏រំលភើររ ើរោយសក្មរ់េសេនិរជនររសអ់ែរ។  

លដើមប៊ីជួយសក្មួលដល់រិចេការលនេះ សូមលនញើរក្មងសាំណួ្រអាំព្៊ីេ៊ីរផ្នលងសផ្មែង រលង់រក្មល ររូថត 

ព្័ត៌មនេាំនារ់េាំនងផ្នែររលចេរលេសឲ្យបនឆារ់តាមផ្ដលអាចលធវ ើបនលៅ ផ្នែរក្ររ់ក្រងការ

សផ្មែងសិលបៈ  រួរនែល់ជូនព្ត៌័មនេាំនារ់េាំនងសក្មរ់ក្រធានផ្នែររលចេរលេសលោង

លដើមប៊ីអាចលនញើព្័ត៌មន និងចារ់លនែើមេាំនារ់េាំនងជាមួយ CDT ពារ់ព្័នធ

នឹងការសផ្មែងឲ្យបនឆារត់ាមផ្ដលអាចលធវ ើបន។ 

 

េាំនារ់េាំនង 
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  ផ្នែរក្ររ់ក្រង   

 

លោរក្េឌ៊ីស្រសទ ៊ីេរ័ (Troy D. Streeter) 

ក្រធានក្រមុសិលបររ 
801-422-3575 

 េូរសព្ទដដ៖ 801-310-4973 
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