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The Moldau (12’) Bedřich Smetana
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 Scherzo: Molto vivace
 Allegro con fuoco
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Alfonso Scarano
Chief Conductor



2021/2022 marks Alfonso Scarano’s fifth season as Chief 
Conductor of the Thailand Philharmonic Orchestra after having 
served as Guest Conductor for six consecutive seasons since 
2011/2012. His previous positions include Chief Conductor of 
the Severočeská Filharmonie Teplice (2013-2018), Principal Guest 
Conductor of the Virtuosi di Praga (2000-2010) and Music Director 
and Conductor of the Toscana Opera Festival in Italy (2006-2008).

Alfonso Scarano was the winner of the 1993 Bottega International 
Conducting Competition in Treviso, winner of the 1997 Franco 
Capuana European Community Conducting Competition in Rome, 
second prize (first and third not assigned) at 2005 Luigi Mancinelli 
International Conducting Competition in Orvieto and recipient of 
2003 Young European Conductors scholarship for Daniele Gatti 
biennial conducting course at Scuola di Musica in Fiesole in Italy.

In addition to his position in Bangkok, Alfonso Scarano regularly 
conducts worldwide orchestras included the Jerusalem Symphony 
Orchestra in Israel, Orquestra Sinfonica de Porto Alegre in 
Brazil, The New Russia State Symphony Orchestra in Moscow 
Tchaikovsky Hall, IDSO Istanbul State Symphony Orchestra in 
Turkey, Daejeon Philharmonic Orchestra in South Korea, Savaria 
Symphony Orchestra in Hungary, Kiev National Radio Television 
Symphony Orchestra, Orchestra del Teatro Regio di Parma in 
Italy, Helsingborg Symphony Orchestra in Sweden and Prague 
Philharmonia in tour with Mischa Maisky.

Alfonso Scarano has conducted the mainstays of operatic 
repertoire including Nabucco, La Traviata, Rigoletto, Tosca, 
La Bohème, Madama Butterfly, Carmen, Don Pasquale, La 
Sonnambula, Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Il Barbiere di Siviglia, 
Gianni Schicchi and Gluck’s opera Le Cinesi in theatres such us 
Politeama Greco in Lecce, Teatro Sperimentale in Spoleto, Teatro 
Civico in Vercelli, Teatro Comunale in Treviso, Pompei Festival, 
Anfiteatro Romano di Ostia Antica in Roma, Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine, Stagione Lirica in San Gimignano, Friedrichshafen 
Theater, Freiburg Theater, Roman Amphitheater in Plovdiv and 
Prince Mahidol Hall in Bangkok.
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A supporter of the contemporary music, he has conducted 
several works (some in first world performance) by Aharon 
Harlap, Gerhard Kaufmann, Narong Prangcharoen, Piyawat 
Louilarpprasert, Simon Laks, Paolo Ugoletti, Roberto Di Marino, 
Renato Dionisi, Ede Terényi, Fredrik Osterling, Colin Riley and 
many others.

Besides the classic ballets (Swan Lake, Don Quixote and 
Raymonda), Alfonso Scarano has concentrated its attention on 
the historical twentieth century repertoire conducting La Giara 
by Alfredo Casella, Romeo and Juliet by Prokofiev and Apollon 
Musagete by Stravinsky. The international dance gala conducted 
at Mittelfest 2009, 2010 and 2011 was enthusiastically reviewed 
by the press. He has collaborated with the greatest dancers of 
the world and particularly with etoiles from Wiener Staatsoper, 
Ljubljana Ballet, Hamburg Ballet, American Ballet Theatre, New 
York City Ballet, Ballet du Capitole de Toulouse, Ballet de l’Opèra 
de Paris and Birmingham Royal Ballet. In 2011 he has conducted 
the first performance of the ballet “The Death and the Maiden” 
by Schubert in the version for orchestra by Gustav Mahler, new 
creation of the Balletto di Roma.

His discography includes recordings for Tactus (first world 
recording of the Suite for organ and orchestra by Respighi), 
Lupulus (works of Verdi, Puccini, Donizetti with Virtuosi di Praga), 
Triart (Menschheit op.28 by Erwin Schulhoff and Mahler’s 
Kindertotenlieder) as well as several Thai music CD recorded with 
Thailand Philharmonic Orchestra.

Alfonso Scarano was born in Italy and he is graduated summa cum 
laude in Conducting (Conservatorio Umberto Giordano in Foggia), 
Opera Conducting (Accademia Musicale Pescarese) as well as in 
Choral Conducting (Conservatorio Niccolò Piccinni in Bari) and 
Trumpet (Conservatorio Tito Schipa in Lecce).
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Juris Lakutis
Cello



Juris Lakutis, a winner of the Latvian National Competition, earned 
the academic Professional Master’s Degree in Cello Performance 
and earned the Soloist, Orchestra Soloist, Chamber Ensemble 
Artist, and Cello Pedagogue qualification at the Latvian State 
Jazeps Vitols Rigas Conservatoire of Music. He studied cello 
performance under the Latvian professor Eleonara Testeleca, a 
winner of the Tchaikovsky International Competition in Moscow.

Mr. Lakutis has extensive experience as an orchestral player, 
having been the principal cellist of the Latvian Philharmonic’s 
Chamber Orchestra and the Liepaja Symphony Orchestra, as 
well as a long-time member of the Latvian National Symphony 
until he joined Thailand Philharmonic Orchestra. Orchestra tours 
have taken him to perform around the world in countries such 
as Russia, USA, Italy, Spain, Portugal, Bulgaria, Hungary, France, 
England, New Zealand, Germany, Holland, Norway, Sweden, 
Finland, Corsica, Japan, Thailand, Myanmar, and Malaysia. Mr. 
Lakutis’ vast international performing experience has led him 
to collaborate with many remarkable conductors and soloists. 
Currently, He is a member of string faculty in the College of 
Music, Mahidol University and Associate Principal of Thailand 
Philharmonic Orchestra. 
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Program Notes

เบดริิค สเมทานา
(ค.ศ. ๑๘๒๔-๑๘๘๔) 

“แม่่น้้ำ ม่อลดาว” (Die Moldau) ซิิม่โฟน้ิกโพเอ็ม่ หม่ายเลข ๒ 
จากบทเพลงชุุดซิิม่โฟน้ิกโพเอ็ม่ ๖ บท ท่�ม่่ชุ่�อชุุดว่า

“ปิิตุุภููม่ิของข้าพเจ้า” (Ma Vlast)
 

แม้้ไม้่อาจกล่่าวได้้ว่า “เบด้ริิค สเม้ทานา” (Bedřich Smetana) 
เป็น็นกัป็ริะพันัธ์ด์้นตริทีี�สาม้าริถนำพัาความ้สำเริจ็ริะด้บัสงูสดุ้ม้าสูว่งการิ
ด้นตริีของสาธ์าริณริัฐเช็็กได้้เป็็นคนแริก แต่เขาก็ได้้ช็่�อว่าเป็็นนักแต่ง
เพัล่งผูู้้สถาป็นาด้นตริีคล่าสสิกแห่่งสำนักโบฮีีเม้ีย (Bohemia School) 
ห่ร่ิอบอ่ยคริั�งกไ็ด้ร้ิบัการิขนานนาม้วา่เป็น็ “บดิ้าทางด้นตริแีห่่งโบฮีเีม้ยี” 
ด้้วยความ้เป็็นผูู้้ม้ีสำนึกทางการิเม้่องอันเข้ม้ข้น ด้้วยเห่ตุจากดิ้นแด้น 
โบฮีเีมี้ยบา้นเกิด้ของเขาในขณะนั�นยงัถกูป็กคริองอย่างกด้ขี�จากจักริวริริดิ้
ออสเตริีย แม้้แต่ภาษาที�สอนในโริงเริียนแล่ะภาษาที�ใช็้เป็็นทางการิก็ค่อ
ภาษาเยอริม้ัน ม้ิใช็่ภาษาท้องถิ�น (ภาษาเช็็ก) ความ้ต้องการิเริียกริ้อง 
อสิริภาพัจากการิถกูกด้ขี�ทางการิป็กคริอง นำไป็สูก่าริกอ่กบฏแล่ะเห่ตกุาริณ์
จล่าจล่ในปี็ ค.ศ. ๑๘๔๘ เบด้ริิค สเม้ทานา ได้้เข้าริ่วม้ในกองกำลั่ง 
ต่อสู้ในคริั�งนั�น แม้้จะไม้่ป็ริะสบผู้ล่สำเริ็จห่ากแต่นั�นได้้ตอกย�ำความ้รัิก
ช็าติริักแผู้่นด้ินเกิด้ของเขาให่้ม้ากขึ�น แล่ะแน่นอนที�สุด้นี�จึงเป็็นที�ม้าใน
การิใช็้ศิล่ป็ะด้นตริีเป็็นเคริ่�องม้่อห่นึ�งในการิเริียกริ้องความ้เป็็นช็าติแล่ะ
แสด้งออกในอัตล่ักษณ์แห่่งความ้เป็็นช็าติของเขา

12



เบด้ริิค สเม้ทานา เป็็นอีกผูู้้ห่นึ�งที�คริอบคริัวกีด้กันไม้่ให่้ยึด้อาช็ีพั
ทางด้นตริี แม้้ว่าบิด้าของเขาค่อ “ฟริันติเช็็ก สเม้ทานา” (František 
Smetana) จะม้ีความ้สาม้าริถในทางด้นตริีโด้ยเป็็นนักด้นตริีสม้ัคริเล่่น 
(สาม้าริถเล่่นไวโอล่ินในวงสตริิงควอเท็ตได้้) แต่เขาก็ต้องการิให่้เบด้ริิค 
สเม้ทานา ล่กูช็ายผูู้้นี� ด้ำเนินธ์รุิกิจขายเบียริ ์อนัเป็น็กิจการิที�สริา้งริายได้ ้
ห่ล่ักให่้แก่คริอบคริัว แล่ะฟริันติเช็็ค สเม้ทานา ก็เป็็นคริูด้นตริีคนแริก
ในช็ีวิตของเขาอีกด้้วย ในทางด้นตริีแล่้ว เบด้ริิค สเม้ทานา เป็็นผูู้้ริิเริิ�ม้
แล่ะสถาป็นาด้นตริีคล่าสสิกจากสำนักโบฮีีเม้ียให่้เป็็นที�ยอม้ริับในริะด้ับ
สากล่ เป็็นแบบอยา่งแล่ะแริงบนัด้าล่ใจอนัสำคญัให่แ้กน่กัป็ริะพันัธ์ด์้นตริี
เพั่�อนริ่วม้ช็าติในริุ่นต่อ ๆ ม้าม้ากม้าย ริวม้ถึง “อันโตนิน ด้วอช็าค”  
(Antonín Dvořák) ในบั�นป็ล่ายช็ีวิต สเม้ทานาป็ริะสบช็ะตาช็ีวิตที�แสน
จะอาภัพัแล่ะน่าเศริ้า เขาหู่ห่นวกสนิทแล่ะถึงแก่กริริม้ในโริงพัยาบาล่
โริคจิตในวัย ๖๐ ป็ี

บทเพัล่ง “แม่้น�ำม้อล่ด้าว” (Die Moldau) นี� ค่อบทเพัล่งซิมิ้โฟนิกโพัเอ็ม้  
(Symphonic Poem = ด้นตริีบริริยายภาพัห่ริ่อเล่่าเริ่�องริาว) บทที� ๒  
จากช็ดุ้บทเพัล่ง ๖ บท ที�ม้ชี็่�อช็ดุ้วา่ “Ma Vlast” ห่ริอ่ “My Fatherland” 
บทเพัล่งทั�ง ๖ บท ป็ริะพัันธ์์ขึ�นในริะห่ว่างช็่วงป็ี ค.ศ. ๑๘๗๔-๑๘๗๙ 
บริริยายถึงเร่ิ�องริาว สถานที� ตำนานในอดี้ตอันริุง่เริอ่งของแคว้นโบฮีเีมี้ย 
อันเป็็นที�ริักของเขา ในบริริด้าบทเพัล่งช็ุด้ ๖ บทนี� “ม้อล่ด้าว” เป็็น
บทเพัล่งที�ได้้ริับความ้นิยม้สูงสุด้ จนแทบจะไม้่ม้ีใคริพัูด้ถึงบทอ่�น แล่ะ
ม้กัได้ร้ิบัการิตดั้ตอนนำม้าบริริเล่งแยกเป็น็เพัล่งเด้ยีวในการิแสด้งด้นตริี
ซิิม้โฟนีคอนเสิริ์ตอยู่เสม้อ ๆ

บทเพัล่งเริิ�ม้ต้นด้้วยส่วนนำ (Introduction) ที�บริริยายถึงต้น
กำเนิด้ของแม่้น�ำม้อล่ด้าว จากน�ำพุัริอ้นแล่ะน�ำพุัเย็นที�ไห่ล่ม้าบริริจบกัน 
(นำเสนอโด้ยเสียงฟลุ่ตแล่ะปี็�คล่าริเิน็ต) กลุ่ม่้เคร่ิ�องสายเสียงต�ำจะนำไป็
สูแ่นวทำนองห่ลั่กที�บริริเล่งอย่างไพัเริาะในลี่ล่าทำนองเพัล่งร้ิองพั่�นบา้น 
โด้ยกลุ่่ม้ไวโอลิ่นบริริยายภาพัการิไห่ล่ของแม่้น�ำนำไป็สู่ภาพัฉากชี็วิต
ต่าง ๆ  ริิม้แม้่น�ำแห่่งช็าติสายนี� ไม้่ว่าจะเป็็นภาพัการิล่่าสัตว์ในป็่า ภาพั
การิเฉล่ิม้ฉล่องงานแต่งงานของช็าวบ้าน (กลุ่่ม้เคริ่�องสายในล่ีล่าเพัล่ง
เต้นริำ “Polka”) ภาพัสายน�ำอันเงียบสงบในยาม้ริาตรีิแล่ะภูตพัริาย
แห่่งสายน�ำในตำนาน จากนั�นแนวทำนองห่ล่ักของบทเพัล่งห่วนย้อน
กล่ับม้า บริริยายภาพัการิไห่ล่ของแม้่น�ำต่อไป็ แต่เพัิ�ม้ความ้เช็ี�ยวกริาก
แล่ะทริงพัล่ังม้ากขึ�นเสม้่อนความ้กว้างให่ญ่ของแม้่น�ำ แล่ะนำบทเพัล่ง
จบล่งอย่างห่นักแน่นอย่างห่นักแน่น
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มักซ์์ บริูค
(ค.ศ. ๑๘๓๘-๑๙๒๐) 

“โคล น้ิเดร” (Kol Nidrei) สำหรับบรรเลงเด่�ยวเชุลโล
ร่วม่กับวงออร์เคสตุรา ผลงาน้ลำดับท่� ๔๗

 
ในทกุวนันี� โล่กด้นตรีิแทบจะจด้จำช่็�อของ “มั้กซิ ์บรูิค” ได้จ้ากผู้ล่งาน 

การิป็ริะพัันธ์์ด้นตริีของเขาเพัียง ๓ ช็ิ�น นั�นก็ค่อ “ไวโอล่ินคอนแช็ริ์โต  
ห่ม้ายเล่ข ๑” ในบันได้เสียงจีไม้เนอร์ิ ผู้ล่งานล่ำดั้บที� ๒๖ บทเพัล่ง 
“สกอ็ตตชิ็ แฟนตาซิ”ี (Scottish Fantasy) สำห่ริบับริริเล่งเด้ี�ยวไวโอล่นิ
ริ่วม้กับวงออริ์เคสตริา ผู้ล่งานล่ำด้ับที� ๔๖ แล่ะบทเพัล่ง “โคล่ นิเด้ริ” 
สำห่รัิบบริริเล่งเด้ี�ยวเช็ล่โล่ร่ิวม้กับวงออริ์เคสตริา ผู้ล่งานล่ำด้ับที� ๔๗ 
ซิึ�งท่านจะได้้ฟังกันในวันนี� ทั�ง ๆ ที�เขาม้ีผู้ล่งานป็ริะพัันธ์์ด้นตริีม้ากกว่า 
๒๐๐ ชิ็�น ในสมั้ยที�ยงัม้ชี็วีติอยู่ ม้กัซ์ิ บรูิค ม้ชี็่�อเสยีงจากผู้ล่งานบทเพัล่ง
สำห่ริบัวงขบัริอ้งป็ริะสานเสยีงม้ากม้าย นอกจากนี�ยงัม้ผีู้ล่งานอปุ็ริากริ
ขนาด้ให่ญ่อกีสองเร่ิ�องอย่าง “Die Loreley” (ผู้ล่งานในปี็ ค.ศ. ๑๘๖๓) 
เริ่�อง “Hermione” (ผู้ล่งานในป็ี ค.ศ. ๑๘๗๒) เขายังป็ริะพัันธ์์ซิิม้โฟนี
เอาไว้ ๓ บท คอนแช็ริ์โตสำห่ริับเป็ียโนสองห่ล่ัง สตริิงควอเท็ตสองบท 
บทเพัล่งสำห่ริับบริริเล่งเดี้�ยวคล่าริิเน็ตอีกห่ล่ายบท แล่ะผู้ล่งานอ่�น ๆ 
ที�โล่กล่่ม้อีกม้ากม้าย

เขาเกดิ้ที�เม้อ่งโคโล่ญ (Cologne) เยอริม้น ีเคยเริยีนกบัป็ริม้าจาริย์
ทางด้นตริทีี�โด้ง่ด้งัแห่ง่ยคุสมั้ยอยา่ง “เฟอริด์้นิานด้ ์ฮีลิ่เล่อริ”์ (Ferdinand 
Hiller) แล่ะ “คาริ์ล่ ไริเน็คเก” (Carl Reinecke) ป็ริะสบความ้สำเริ็จ
ในฐานะนักแต่งเพัล่งตั�งแต่อายุน้อย กล่่าวค่อ ป็ริะพัันธ์์ซิิม้โฟนีบทแริก
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สำเริ็จด้้วยวัยเพัียง ๑๔ ป็ี เม้่�ออายุได้้ ๒๐ ป็ี ก็เขียนอุป็ริากริ (Opera) 
เริ่�องแริกได้้สำเริ็จ เขาเคยอึด้อัด้ใจอยู่ไม้่น้อยกับผู้ล่งานด้นตริีของเขาที�
ไม้่ได้้ริับความ้สนใจ อย่างเช็่นบทเพัล่งไวโอล่ินคอนแช็ริ์โตที�เขาเขียนไว้ 
๓ บท แต่นักไวโอล่ินก็ม้ักสนใจอยู่เพัียงแค่ห่ม้ายเล่ข ๑ เพัียงบทเด้ียว

บทเพัล่ง “โคล่ นเิด้ริ” สำห่ริบับริริเล่งเดี้�ยวเช็ล่โล่ริว่ม้กบัวงออริเ์คสตริา 
นี� เขานำแนวทำนองม้าจากบทสวด้ม้นต์ในสุเห่ริ่าของช็าวยิวในค่นอัน
ศักด้ิ�สิทธ์ิ�ที�เริียกกันว่า “ยอม้ คิป็เป็อริ์” (Yom Kipper) อันเป็็นเสม้่อน
การิถอนคำสตัยท์ี�เคยให่ไ้วแ้กพ่ัริะเจา้ในป็ก่ีอนห่นา้ แนวทำนองสวด้เพัล่ง
นี�เป็็นทำนองเก่าแก่โบริาณแล่ะเป็็นที�ริู้จักกันดี้ที�สุด้ทำนองห่นึ�งในเพัล่ง
สวด้ของช็าวยวิ “ม้กัซิ ์บริคู” สนใจในแนวทำนองนี�ม้ากแล่ะนำม้าใช็เ้ป็น็
ทำนองห่ลั่กในบทเพัล่งนี� ป็า่วป็ริะกาศเตม็้รูิป็แบบโด้ยแนวบริริเล่งเด้ี�ยว
เช็ล่โล่ ตดิ้ตาม้ม้าด้ว้ยการิผู้นัแป็ริแนวทำนองนี�ไป็ในริปู็แบบตา่ง ๆ  (แบบที� 
เริียกว่า “Variations”) แนวทำนองอีกทำนองห่นึ�ง (ทำนองที�สอง) นำ
เสนอตาม้ม้าทนัทดี้ว้ยวงออริเ์คสตริาแล่ะบริริเล่งซิ�ำโด้ยแนวเด้ี�ยวเช็ล่โล่ 
เป็็นแนวทำนองที�ม้ักซิ์ บริูค ป็ริะพัันธ์์ขึ�นด้้วยตนเอง บริริยากาศโด้ย
ริวม้ของบทเพัล่งม้ีล่ักษณะสงบสำริวม้ในล่ักษณะเพัล่งสวด้โด้ยแท้จริิง
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อัันโตนิน ดวอัชาค
(ค.ศ. ๑๘๔๑-๑๙๐๔) 

ซิิม่โฟน้่หม่ายเลข ๙ ใน้บัน้ไดเส่ยงอ่ไม่เน้อร์ ผลงาน้ลำดับท่� ๙๕ 
(ม่่ฉายาว่า “จากโลกใหม่่”)

อนัโตนิน ด้วอช็าค เป็น็ดุ้ริยิกวีที�จดั้ได้ว่้าเป็น็คนแริกที�ทำให้่ด้นตรีิ
คล่าสสกิจากสำนกัโบฮีเีม้ยี (เช็ก็) ได้ร้ิบัการิยอม้ริบัโด้ยด้ษุณใีนเวทีด้นตริี
สากล่โล่กได้้เป็็นคนแริก (โด้ยม้ีเบด้ริิค สเม้ทานา ดุ้ริิยกวีริ่วม้ช็าติริุ่นพัี�
ได้้เป็ิด้ทางแล่ะเป็็นแบบอย่างอันสำคัญให่้ม้าก่อน) ด้้วยความ้สำเริ็จใน
ริะดั้บช็าติกบัแนวทางด้นตรีิช็าตนิยิม้ (Nationalism) ในดิ้นแด้นโบฮีเีม้ยี 
บ้านเกิด้ ทำให่้สห่ริัฐอเม้ริิกาป็ริะเทศที�ยังถ่อว่า “เกิด้ให่ม้่” ในขณะนั�น 
ต้องการิแสวงห่าอัตล่ักษณ์ทางวัฒนธ์ริริม้พั่�นบ้านบ้าง การิแสวงห่า
ริากแก้วแห่่งแผู้่นด้ิน ความ้สนใจนี�จึงเพั่งม้ายังอันโตนิน ด้วอช็าค เพั่�อ
ให่้ไป็ถ่ายทอด้แนวคิด้ ป็ริะสบการิณ์ แล่ะห่ลั่กวิช็านี�ในสถาบันด้นตรีิ
ที�ขณะนั�นเพัิ�งจะก่อตั�งให่ม้่ในนครินิวยอริ์ก โด้ย “จีนแน็ต เธ์อริ์เบอริ์” 
(Jeannette M. Thurber) สุภาพัสตริีภริิยานักธุ์ริกิจค้าขายเคริ่�อง
อปุ็โภคบริิโภคริายให่ญ่ผูู้้ม้ั�งคั�ง ด้ว้ยความ้ต้องการิที�จะเห็่นด้นตรีิคล่าสสิก 
จาก “สำนักอเม้ริกัิน” ที�ม้พีั่�นฐานจากด้นตรีิพั่�นบา้น ได้ไ้ป็โด้ด้เด่้นโล่ด้แล่น่ 
ในเวทดี้นตริโีล่กสากล่กบัเขาบา้ง ตาม้กริะแสด้นตริชี็าตนิยิม้ที�กำล่งัริอ้น
แริงในป็ล่ายศตวริริษที� ๑๙ 

ด้วอช็าคพัร้ิอม้คริอบครัิวเด้ินทางถึงสห่ริัฐอเม้ริิกาในป็ล่ายเด่้อน
กนัยายน ค.ศ. ๑๘๙๒ ห่ลั่งจากนั�นไม้น่านจงึเขา้ริบัตำแห่น่งผูู้้อำนวยการิ
ด้นตริีของสถาบันด้นตริีแห่่งนิวยอริ์ก แล่้วอะไริเล่่าค่อ “ด้นตริีพั่�นบ้าน 
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ของอเม้ริกิา” ด้นิแด้นที�ม้ากม้ายด้ว้ยผูู้้คนอพัยพัห่ล่ากห่ล่ายเช็่�อช็าติ (ริวม้
ถงึคนพั่�นเม่้องดั้�งเดิ้ม้) ในขณะนั�นเอง ด้วอช็าคได้มี้้โอกาสพับกับล่กูศษิย ์
ที�เป็็นนักศึกษาในวิทยาล่ัยคนห่นึ�งนาม้ว่า “แฮีริ์ริี เบอริ์เล่จ” (Harry 
T. Burleigh) เขาเป็็นอเม้ริิกันนิโกริ ที�ได้้สาธ์ิตการิขับริ้องแล่ะบริริเล่ง
เพัล่งสวด้ในศาสนาของช็าวอเม้ริิกันผู้ิวสี (เริียกกันว่าเพัล่ง “Negro 
Spiritual”) แล่ะเพัล่งช็าวไริ่ (Plantation Song) ให้่ด้วอช็าครัิบฟัง  
ด้วอช็าคซึิม้ซิาบกับบทเพัล่งเห่ล่า่นี�แล่ะถอ่ว่านี�แห่ล่ะคอ่สิ�งที�ด้นตรีิสำนัก
อเม้ริิกันกำล่ังโห่ยห่า นี�ค่อด้นตริีจากผู้่นแผู้่นด้ิน เป็็นด้นตริีที�สถาบัน
ด้นตริทีี�กำล่งัใฝ่ห่่าอตัล่กัษณแ์ห่ง่ความ้เป็น็ช็าตกิำล่งัตอ้งการิ เป็น็ตน้แบบ  
ริูป็แบบทางเน่�อห่าที�นักศึกษาวิช็าป็ริะพัันธ์์ด้นตรีิจะได้้ยึด้ถ่อเป็็นแบบ
อย่างในการิสริ้างผู้ล่งานของตนเอง

เสม้่อนกับเป็็นการินำความ้คิด้ภาคทฤษฎีีม้าป็ริะยุกต์สู่แนวทาง
ในภาคป็ฏิบัติ ด้วอช็าคได้้ป็ริะพัันธ์์ซิิม้โฟนีห่ม้ายเล่ข ๙ บทนี�ขึ�นในช็่วง
เวล่าขณะด้ำริงตำแห่น่งที�นวิยอริก์ เขายังคงแสด้งพัริสวริริค์ขั�นสงูในการิ
คิด้ป็ริะด้ิษฐ์แนวทำนอง “ในล่ีล่าเพัล่งพั่�นบ้าน” อันไพัเริาะม้ากม้าย ที�
นำม้าใช้็กบัซิมิ้โฟนีผู้ล่งานช็ิ�นเอกบทนี� จนอาจทำให่ห้่ล่ายคนเขา้ใจผู้ดิ้วา่
ม้ันค่อแนวทำนองเพัล่งพั่�นบ้านของแท้ด้ั�งเด้ิม้ บ้างก็ม้ีทัศนะว่า แท้จริิง
แล่้ว บทเพัล่งนี�ค่อภาพัสะท้อนแห่่งความ้คิด้ถึงบ้านอย่างแริงของคน
โบฮีีเม้ียในแผู้่นด้ินอเม้ริิกา บทเพัล่งป็ริะพัันธ์์เสริ็จสม้บูริณ์ในวันที� ๒๔ 
พัฤษภาคม้ ค.ศ. ๑๘๙๓ นำออกแสด้งริอบป็ฐม้ทัศนท์ี�นครินิวยอริก์ในป็ี
เด้ยีวกนั โด้ยวงนวิยอริก์ฟลิ่ฮีาริโ์ม้นกิ อำนวยเพัล่งโด้ย “อนัโตน ไซิเด้ลิ่”  
(Anton Seidl) วาทยกริช็ั�นเยี�ยม้ช็าวฮัีงการีิในขณะนั�น บทเพัล่งป็ริะสบ
ความ้สำเริ็จในทันทีอย่างยิ�งให่ญ่

บทเพัล่งแบ่งออกเป็็น ๔ ท่อนม้าตริฐาน ด้ังนี�
ท่อน้แรก : Adagio - Allegro molto (ข้้น้ตุ้น้ด้วยจังหวะชุ้า 

ตุ่อด้วยจังหวะเร็วม่าก) 
กลุ่่ม้เช็ล่โล่เปิ็ด้แนวทำนองอันห่ม้่นห่ม้องในจังห่วะช็้าริ่วม้กับ

กลุ่่ม้เคริ่�องล่ม้ นำเข้าสู่แนวทำนองห่ล่ักในจังห่วะเริ็ว นำเสนอโด้ย 
กลุ่่ม้เฟรินช็์ฮีอริ์นริ่วม้กับกลุ่่ม้เคริ่�องล่ม้ไม้้ กลุ่่ม้ฟลุ่ตแล่ะป็ี�โอโบบริริเล่ง
สว่นเช็่�อม้ตอ่ นำเข้าสูแ่นวทำนองริองในลี่ล่าเพัล่งริอ้งอนัสงา่งาม้นำเสนอ 
โด้ยฟลุ่ตแล่ะบริริเล่งซิ�ำโด้ยกลุ่่ม้เคร่ิ�องสาย จากนั�นจึงนำเข้าสู่ส่วน
พััฒนาการิ (Development) แล่ะการิย้อนกล่ับ (recapitulation) ตาม้
ป็กติ จบท่อนด้้วยเสียงคอริ์ด้อันห่นักแน่น
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ท่อน้ท่�สอง : Largo (ชุ้า) 
นี�คอ่ทอ่นที�อาจเริยีกได้ว้า่เป็น็ศนูยร์ิวม้แห่ง่ความ้สนใจของบทเพัล่ง

นี�เล่ยทเีด้ยีว ห่ล่งัจากกลุ่ม่้เคร่ิ�องล่ม้บริริเล่งกลุ่ม่้คอร์ิด้ด้ว้ยเสยีงเบา ๆ  ใน
ล่ีล่าอันเคริ่งขริึม้แล่้ว ป็ี�อิงล่ิช็ฮีอริ์นบริริเล่งเด้ี�ยวแนวทำนองอันไพัเริาะ
จับใจในล่ีล่าอันเศริ้าสริ้อยโห่ยห่า เป็็นแนวทำนองที�ได้้ริับความ้นิยม้สูง
แล่ะเป็็นที�จด้จำสำห่ริับผูู้้รัิกด้นตริีทั�วโล่ก แนวทำนองที�สองเป็ล่ี�ยน
ล่ีล่าในจังห่วะที�เริ็วขึ�น นำเสนอโด้ยโอโบแล่ะฟลุ่ต แนวทำนองห่ล่ักโด้ย 
ปี็�องิล่ชิ็ฮีอริน์ที�บริริเล่งคล่อด้้วยวงออริเ์คสตริาด้้วยเน่�อเสยีง (Texture) 
ที�บางเบา นำบทเพัล่งจบล่งอย่างสงบ

ท่อน้ท่�สาม่ : Scherzo - Molto vivace (จังหวะเร็วอย่างม่่
ชุ่วิตุชุ่วา ใน้ล่ลาอัน้น้่าตุ่�น้เตุ้น้แบบดน้ตุร่ “สแกร์โซิ”) 

เป็ดิ้การิบริริเล่งขึ�นม้าอย่างริะทึกโด้ยวงออร์ิเคสตริาทั�งวงแล่ะกล่อง
ทมิ้ป็านีตกีริะห่น�ำ นำเขา้สูแ่นวทำนองห่ล่กัในล่ลี่าไล่ล่่อ้กนัของกลุ่ม่้เคร่ิ�อง
ล่ม้ไม้แ้ล่ะกล่องที�ตกีริะห่น�ำอยา่งนา่ต่�นเตน้ นำเขา้สูส่่วนที�สองในล่ลี่าอนั
ออ่นโยนแบบเพัล่งริอ้ง บริริเล่งโด้ยกลุ่ม่้เคริ่�องล่ม้ไม้ ้สว่นกล่างของทอ่น
ที�เริียกว่า “ทริิโอ” (Trio) แบ่งออกเป็็นสองส่วนย่อยเช็่นเด้ียวกัน ส่วน
แริกบริริเล่งโด้ยกลุ่่ม้เคริ่�องล่ม้ไม้้ในล่ีล่าเพัล่งเต้นริำพั่�นบ้าน เสียงสั�น ๆ 
(Staccato) คล่อด้้วยเสียงริัวเห่ล่็กสาม้เห่ล่ี�ยม้ (Triangle) ส่วนที�สอง
บริริเล่งโด้ยกลุ่ม่้เคริ่�องสายแล่ะกลุ่ม่้เคริ่�องล่ม้ไม้ใ้นล่ลี่าริะริวัเสยีงพัริม้นิ�ว 
(Trill) ห่ล่ังจากนั�นแนวทำนองห่ล่ักจะห่วนม้าป็ิด้ท้ายอย่างห่นักแน่น

ท่อน้สุดท้าย : Allegro con fuoco (เร็วและร้อน้แรงปิระดุจ
เปิลวเพลิง)

เป็ิด้ท่อนด้้วยการิบริริเล่งอันฟังดู้ล่ึกล่ับห่นักแน่น เริ่งจังห่วะนำ
เข้าสู่แนวทำนองห่ล่ักของท่อนนี�ในล่ีล่าเพัล่งม้าริ์ช็ (March) บริริเล่ง
โด้ยกลุ่่ม้แตริฮีอร์ินแล่ะทรัิม้เป็็ต (บริริเล่งซิ�ำโด้ยวงออร์ิเคสตริาทั�งวง) 
จากนั�นป็ี�คล่าริิเน็ตบริริเล่งเด้ี�ยวในล่ีล่าอันสุขุม้นำเสนอแนวทำนองที�
สอง (กลุ่่ม้เช็ล่โล่บริริเล่งคล่อ) นำเข้าสู่แนวทำนองอีกทำนองห่นึ�งที�
บริริเล่งโด้ยกลุ่ม่้เคริ่�องสายโตต้อบกล่บักลุ่ม่้ทริมั้เป็ต็อยา่งริอ้นแริง ในสว่น
พัฒันาการิตอนกล่างเริาจะได้ย้นิการิห่ยบิยกเน่�อห่าแนวทำนองจากทอ่น
กอ่น ๆ  ม้าป็ริะยุกตใ์ช้็ ป็ริบัเป็ล่ี�ยนโฉม้อย่างช็าญฉล่าด้ การิย้อนกลั่บม้า
ของทำนองห่ล่ักแล่ะนำสู่ท่อนห่าง (Coda) ที�เริ่งกริะช็ั�น จบล่งด้้วย ๕ 
คอริ์ด้อันห่นักแน่น โด้ยคอริ์ด้สุด้ท้ายม้ีการิแผู้่วล่งอย่างน่าป็ริะห่ล่าด้ใจ

คำบรรยายบทเพลงภาษาไทย โดย บวรพงศ์์ ศ์ุภโสภณ 
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Bedřich Smetana
The Moldau

Bedřich Smetana (1824-1884) is frequently acknowledged as “the 
father of Czech music” - creating music that became synonymous 
with Czech musical identity while still maintaining a unique 
and highly personal style. The early years of his life and career 
were hardly easy, however, as three of his four daughters died 
between 1854 and 1856. Additionally frustrated by his lack of 
recognition in Prague, in 1856 Smetana left home to pursue a 
career in Sweden, telling his parents that “Prague did not wish 
to acknowledge me, so I left it”. He returned to his home country 
in 1861, however, and gradually met the success he had longed 
for earlier in life. Beginning in the 1860s, he created a repertory 
of Czech operas where none had previously existed. In the 
1870s, Smetana then began work on a highly personal cycle of 
symphonic poems titled Má vlast (“My fatherland”), a set of pieces 
begun in the wake of personal and physical struggles with his 
increasing deafness. The fact that Smetana fought to overcome 
deafness at such a crucial point in his career contributed to his 
now legendary status among Czech composers, having traversed a 
path from obscurity to “artist as hero” within his lifetime.

The most frequently performed piece from the Má vlast cycle 
of symphonic poems, and indeed one of the most frequently 
performed symphonic poems by any composer, is Vltava 
(commonly known by its German name, The Moldau). Composed 
in 1874, this piece is essentially a musical depiction of the Vltava 
River from its more remote source in the forests of Bohemia to 
its more famously beautiful passage through the Czech capital 
city Prague. According to Václav Zeleny, who devised the piece’s 
program, “This composition depicts the course of the Moldau. It 
sings of its first two springs, one warm the other cold, rising in 
the Bohemian forest, watches the streams as they join and follows 
the flow of the river through fields and woods ... a meadow where 
the peasants are celebrating a wedding. In the silver moonlight 
the river nymphs frolic, castles and palaces float past, as well as 
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ancient ruins growing out of the wild cliffs. The Moldau foams 
and surges in the Rapids of St. John, then flows in a broad stream 
toward Prague. Vysehrad Castle appears (the four-note theme 
from the first of the six symphonic poems) on its banks. The river 
strives on majestically, lost to view, finally yielding itself up to 
the Elbe.” This symphonic poem is deservedly renowned for its 
beautiful recurring melodies and also for the way the lower strings 
depict the waves and undulations of this majestic river.

Max Bruch
Kol Nidrei

Although his name may be less familiar to concert audiences than 
some of his contemporaries, few composers hold a more enduring 
place in the repertoire of violinists than Max Bruch (1838-1920). 
In 1868, Bruch composed his Violin Concerto in G Minor, Op. 26, 
and this soulful, dazzling concerto has been a favorite of violinists 
ever since. Based on the friendships he cultivated with such violin 
virtuosos as Joseph Joachim, Pablo de Sarasate, and Willy Hess, 
Bruch would go on to compose nine concert works for the violin, 
which he professed “can sing a melody better than a piano, and 
melody is the soul of music”. Bruch was an honored and respected 
composer, but had become a somewhat neglected figure by the 
time of his passing in 1920, as few of his subsequent works ever 
quite struck the public’s interest like that first violin concerto, and 
he additionally spent much of his career in the shadow of his 
more famous contemporary, Johannes Brahms. Perhaps another 
reason that Bruch’s works fell somewhat out of favor by the turn of 
the twentieth century is that his strong distaste for and outspoken 
criticism of the “New German School” of Richard Wagner and 
Franz Liszt tended to increasingly isolate him as the musical style 
of his revered heroes Felix Mendelssohn and Robert Schumann 
faded further into memory. In many ways, Bruch’s compositions 
at the end of his life still resembled those he had written some 
fifty years earlier. While critics of that time may have dismissed 
him for an unwillingness to adapt to newer musical styles, later 
scholars have begun to put a renewed focus on Bruch’s strengths 
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as a composer, which included his ability to write many beautiful, 
compelling melodies and his almost equally impressive skill as 
an orchestrator. Furthermore, Bruch was highly respected as a 
teacher in his later years, with such renowned twentieth-century 
composers as Ottorino Respighi and Ralph Vaughan Williams 
numbering among the students in his composition classes.

In 1880, Bruch completed what would come to be – outside of his 
G Minor Violin Concerto – his most frequently performed piece. 
The German cellist Robert Hausmann had asked Bruch to write 
a piece for him and Bruch responded by composing Kol Nidrei, 
a work for cello and orchestra based on two melodies of Jewish 
origin. The first melody, stated in D minor, is derived from the Kol 
Nidre declaration recited before the beginning of the evening 
service on Yom Kippur (Day of Atonement). Strictly speaking, the 
Kol Nidre is not a prayer, although it is commonly spoken of as if it 
were. The second melody is then quoted from the middle section 
of Isaac Nathan‘s arrangement of “O Weep for Those that Wept 
on Babel‘s Stream”, a lyric poem by Lord Byron from his collection 
Hebrew Melodies. This second melody is stated in the parallel key 
of D major, providing a tonal as well as emotional counterweight 
to the first melody. The highly personal and expressive character 
of Kol Nidrei caused many critics to assume Bruch was himself 
Jewish. Bruch noted that he was simply inspired by the melodies, 
however, writing that “Even though I am a Protestant, as an 
artist I deeply felt the outstanding beauty of these melodies 
and therefore I gladly spread them through my arrangement”. 
Regardless of its origin, Kol Nidrei is a powerfully emotional piece 
that touches audiences through the passionate lyricism of its 
melodies and through the cello’s ability to project the character of 
these melodies in such a compelling way.
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Antonin Dvořák
Symphony No. 9 “From the New World”

Although he in some respects followed in the footsteps of his 
fellow countryman Bedřich Smetana, the Czech composer Antonin 
Dvořák (1841-1904) achieved international fame exceeding 
that of his predecessor. In contrast to the frequent polemics of 
the nineteenth century, Dvořák’s style could neither be labeled 
as conservative nor radical. He drew from a wide variety of 
influences, including Czech folk music, American idioms, and 
many Western classical and romantic traditions. Dvořák’s success 
as a composer owes no small debt of gratitude to his close friend 
Johannes Brahms. While applying in the 1870s for an Austrian 
state stipend, his compositions caught the attention of Brahms, 
who was one of the judges. Brahms praised and promoted 
Dvořák’s music, helping him secure publication of his pieces 
through the German publisher Fritz Simrock. From 1892-1895, 
Dvořák directed the National Conservatory of Music in America, 
which led to his music gaining an even wider international 
audience. Though he was at times homesick, Dvořák produced 
some of his most prominent compositions during his stay in 
America, including his String Quartets in F Major and E-flat 
Major, his Cello Concerto in B Minor, and his Ninth Symphony 
(“From the New World”), which will be performed on this concert. 
In all, Dvořák was a rare composer who was not only fluent in 
a “nationalist” idiom, but was equally skilled in many of the 
traditional genres of Western Classical music, such as symphonies, 
chamber music, operas, and concertos.

Dvořák was the Czech Republic’s most famous composer, but it 
was America that inspired his Symphony No. 9 (“From the New 
World”). Written during his visit to America in 1893, the symphony 
echoes American sounds in its rhythms, melodies, scales, and 
textures. In the process of giving the work its “American” character, 
Dvořák employed pentatonic scales, lowered seventh scale 
degrees, drone-like accompaniments, and rhythmic syncopation, 
emphasizing that he was influenced by characteristics of African-
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American and Native American folk melodies. The first movement 
begins slowly, with wistful melodic fragments stated first in the 
cellos and then taken up by the flutes. Once the allegro molto 
portion of the movement begins, however, the music becomes 
much more declamatory in character. Melodies are often built 
up out of short fragments, and the movement is remarkably 
unified in its rhythmic character, as a dotted eighth-sixteenth 
pattern recurs throughout much of the movement. The second 
movement is the most famous in the symphony and in fact one 
of the most famous in Western symphonic repertoire. Following 
a short hymn-like introduction, the English horn plays the 
symphony’s trademark melody. This melody sounds as though it 
was taken from or adapted from folk music, but in fact it was newly 
composed by Dvořák, and then later set to words by one of his 
students, becoming the popular song “Goin’ Home”. 

For the third movement, Dvořák claimed inspiration in Henry 
Wadsworth Longfellow’s depiction of dancing Native Americans 
in the epic poem “The Song of Hiawatha”. Although the extent 
of the Native American influence is debatable, the title Scherzo 
and the movement’s character are nevertheless an unmistakable 
reference to the third-movement Scherzo of Beethoven’s Ninth 
Symphony. Like the first movement, the Scherzo is highly unified 
rhythmically. The fourth movement then features recollections of 
many of the themes heard earlier in the piece, allowing this final 
movement to act as a sort of summary of the whole symphony. 
The fourth movement is also notable for its triumphal fortissimo 
theme, a melody that acquires a modal sound through the use 
of a lowered seventh and one that is quite similar in character to 
many final-movement melodies from the symphonies of Dvořák’s 
close friend Brahms.

Program notes written by Dr. Kyle Fyr

23



วงดุ้ริิยางค์ฟีล่ฮีาริ์โม้นิกแห่่งป็ริะเทศไทย ก่อตั�งขึ�นเม้่�อปี็ พั.ศ. 
๒๕๔๘ เป็น็วงด้นตรีิที�ด้ำเนนิงานอย่างม้อ่อาชี็พั ซิึ�งได้ก้า้วเขา้ม้าม้บีทบาท
ทางด้า้นด้นตรีิคล่าสสิกในสังคม้ไทย โด้ยมุ้ง่เน้นที�จะพัฒันาศักยภาพัของ
นักด้นตริี เผู้ยแพัริ่แล่ะยกริะด้ับด้นตริีคล่าสสิกของไทยให่้สาม้าริถเข้าสู่
ริะด้บันานาช็าติได้ ้วงดุ้ริยิางคฟ์ลี่ฮีาริโ์ม้นกิแห่่งป็ริะเทศไทยเป็น็วงด้นตรีิ
อาช็พีัที�ได้ร้ิบัเสยีงช็่�นช็ม้แล่ะความ้ป็ริะทบัใจจากความ้มุ้ง่ม้ั�นในการิแสด้ง
บทเพัล่งคล่าสสกิช็ิ�นเอกสำห่ริบัวงออร์ิเคสตริา ในขณะเด้ยีวกนักน็ำเสนอ
บทเพัล่งไทยเด้ิม้ที�เริียบเริียงขึ�นเพั่�อบริริเล่งด้้วยวงออริ์เคสตริา ริวม้ทั�ง
การิแสด้งบทเพัล่งที�สริ้างสริริค์ขึ�นให่ม้่จากนักป็ริะพัันธ์์เพัล่งช็าวไทย

วงด้ริุิยางคฟ์ลี่ฮีาริโ์ม้นกิแห่ง่ป็ริะเทศไทยแสด้งป็ริะจำอยูท่ี�ห่อแสด้ง
ด้นตริีม้ห่ิด้ล่สิทธ์าคาริ (Prince Mahidol Hall) ม้ห่าวิทยาล่ัยม้ห่ิด้ล่  
ศาล่ายา เป็็นห่อแสด้งด้นตริีช็ั�นนำที�ริองริับผูู้้ฟังได้้ถึง ๒,๐๐๐ ที�นั�ง  
ล่้อม้ริอบด้้วยพั่�นที�สีเขียว ม้ีป็ริะติม้ากริริม้ตั�งอยู่ในสวนที�เงียบสงบ 
ห่่างไกล่จากความ้วุ่นวายของตัวเม้่อง ซิึ�งวงดุ้ริิยางค์ฟีล่ฮีาร์ิโม้นิกแห่่ง
ป็ริะเทศไทยได้จ้ดั้การิแสด้งคอนเสริิต์ภายในห่อแสด้งแห่่งนี�ม้ากกวา่ ๖๐ 
คริั�งตอ่ป็ ีแล่ะยงัได้แ้สด้งคอนเสริิต์พัเิศษนอกสถานที�ในกริงุเทพัม้ห่านคริ
อย่างสม้�ำเสม้อ

การิเดิ้นทางไป็แสด้งในริะดั้บนานาช็าติของวงดุ้ริยิางค์ฟลี่ฮีาร์ิโม้นิก
แห่ง่ป็ริะเทศไทย เกิด้ขึ�นครัิ�งแริกในเด่้อนตุล่าคม้ พั.ศ. ๒๕๕๒ เม่้�อสม้าคม้
วงด้รุิยิางค์แห่ง่ป็ริะเทศญี�ป็ุน่ (Japanese Association of Orchestras) 
ได้้เช็ิญให่้เข้าริ่วม้แสด้งในงานเทศกาล่วงออริ์เคสตริาแห่่งเอเช็ีย (Asian 

วงดุริิยางค์ฟีลฮาริ์โมนิกแห่งปริะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัด้ขึ�นที�ศูนย์แสด้งคอนเสิริ์ตโตเกียวโอเป็ริ่าซิิตี� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) ห่ลั่งจากนั�น วงด้ริุิยางคฟ์ลี่ฮีาริโ์ม้นิก 
แห่ง่ป็ริะเทศไทยกย็งัคงป็ริากฏตวัในเวทนีานาช็าต ิด้ว้ยการิแสด้งด้นตริี
ที�ป็ริะเทศญี�ป็ุ่น นิวซิีแล่นด้์ ล่าว พัม้่า แล่ะล่่าสุด้ที�ป็ริะเทศม้าเล่เซิีย

วงดุ้ริิยางค์ฟีล่ฮีาริ์โม้นิกแห่่งป็ริะเทศไทยได้้ม้ีโอกาสแสด้งด้นตรีิ
ต่อห่น้าบุคคล่สำคัญทั�งของไทยแล่ะริะดั้บโล่กห่ล่ายคริั�ง การิแสด้ง
ในวันที� ๒๙ กันยายน พั.ศ. ๒๕๕๓ เป็็นการิแสด้งคริั�งสำคัญที�วง 
ด้รุิยิางคฟ์ลี่ฮีาริโ์ม้นกิแห่ง่ป็ริะเทศไทยม้คีวาม้ภาคภมู้ใิจเป็น็อยา่งยิ�ง ค่อ 
การิได้ร้ิบัเกยีริตสิงูสดุ้ในการิแสด้งด้นตริตีอ่ห่นา้พัริะพักัตริพ์ัริะบาทสม้เด้จ็
พัริะบริม้ช็นกาธิ์เบศริ ม้ห่าภูม้พิัล่อดุ้ล่ยเด้ช็ม้ห่าริาช็ บริม้นาถบพิัตริ แล่ะ
สม้เด้จ็พัริะกนิษฐาธ์ริิาช็เจา้ กริม้สม้เด้จ็พัริะเทพัริตันริาช็สดุ้าฯ สยาม้บริม้
ริาช็กมุ้าริ ีณ ห่อป็ริะช็มุ้ริาช็แพัทยาล่ยั คณะแพัทยศาสตริศ์ริิริิาช็พัยาบาล่ 
โริงพัยาบาล่ศิริิริาช็ ในงาน “ศิริิริาช็คอนเสิริ์ต เทิด้ไท้องค์อัคริศิล่ป็ิน”  
โด้ยการิแสด้งคริั�งนี� วงดุ้ริิยางค์ฟีล่ฮีาริ์โม้นิกแห่่งป็ริะเทศไทยได้้อัญเช็ิญ
บทเพัล่งพัริะริาช็นิพันธ์์ในพัริะบาทสม้เด้็จพัริะบริม้ช็นกาธ์ิเบศริ ม้ห่า
ภูม้ิพัล่อดุ้ล่ยเด้ช็ม้ห่าริาช็ บริม้นาถบพัิตริ ม้าบริริเล่ง เพั่�อแสด้งถึงพัริะ
อัจฉริิยภาพัทางด้นตริี

วงด้รุิยิางคฟ์ลี่ฮีาริโ์ม้นกิแห่ง่ป็ริะเทศไทยได้มุ้้ง่ม้ั�นสริา้งสริริคผ์ู้ล่งาน
แล่ะคณุภาพัจนกล่ายเป็น็วงด้นตริรีิะด้บัอาช็พีัวงแริกในป็ริะเทศไทย ๑๒ 
ฤด้กูาล่แริกภายใตก้าริควบคมุ้ของวาทยกริเกยีริตคิณุ กดุ้น ีเอ. อมี้ลิ่สนั  
(Gudni A. Emilsson) ได้ย้กริะด้บัวงด้ริุิยางคฟ์ลี่ฮีาริโ์ม้นกิแห่ง่ป็ริะเทศไทย
ให่้กล่ายเป็็นวงที�เป็็นที�ริู้จักกันในริะด้ับนานาช็าติด้ังเช็่นทุกวันนี� แล่ะใน
ฤด้กูาล่ที� ๑๓ อลั่ฟอนโซิ สการิาโน (Alfonso Scarano) เข้าริบัตำแห่น่ง
วาทยกริห่ลั่กป็ริะจำวงดุ้ริยิางค์ฟีล่ฮีาร์ิโม้นิกแห่ง่ป็ริะเทศไทย ซิึ�งยังคงยน่
ห่ยัด้สริ้างพั่�นฐานที�ม้ั�นคง พัริ้อม้ที�จะสานต่อความ้เช็่�อม้ั�น แล่ะส่งเสริิม้
คุณภาพัความ้เป็็นม้่ออาช็ีพัของวงต่อไป็

สำห่รัิบฤดู้กาล่ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุ้ริิยางค์ฟีล่ฮีาร์ิโม้นิกแห่่ง
ป็ริะเทศไทยมุ้ง่ห่วังที�จะขยายขอบเขตการิแสด้งออกไป็ ม้ีจุด้มุ้่งห่ม้าย
เพ่ั�อเป็็นวงด้นตรีิที�เข้าถึงผูู้้ฟังในทุกริะดั้บแล่ะมี้ส่วนริ่วม้ต่อสังคม้ ส่ง
ม้อบด้นตริีในริูป็แบบวงออริ์เคสตริาห่ล่ากห่ล่ายแนว เพั่�อความ้สำเริ็จ
สูงสุด้ในการิสริ้างสริริค์ผู้ล่งานที�ม้ีคุณภาพัริะด้ับนานาช็าติ
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Thailand Philharmonic Orchestra

Since its founding in 2005 the Thailand Philharmonic Orchestra 
has been a significant force in Bangkok’s musical and cultural 
scenes, always pushing forward to elevate the awareness of 
orchestral music in Thai society and earning recognition for 
Thailand in the world’s classical-music circles. The orchestra has 
become well known for its devotion to performing the orchestral 
masterworks as well as promoting Thai traditional music in 
orchestral form, and commissioning groundbreaking new works 
from Thai composers.

The Thailand Philharmonic Orchestra makes its performing home 
at the stunning 2000-seat Prince Mahidol Hall on the campus of 
Mahidol University in Salaya. The hall is situated in lush green 
surroundings, away from the bustle of the city, where concertgoers 
can enjoy the quiet gardens and sculptures of the campus. The 
orchestra performs over sixty concerts a year in this hall, and 
regularly performs special-event concerts in other locations 
throughout Bangkok.

The orchestra's first international appearance occurred in October 
2009 when the Japanese Association of Orchestras extended the 
invitation to perform at the Asian Orchestra Festival in the Tokyo 
Opera City Concert Hall. The Thailand Philharmonic Orchestra has 
continued to maintain an international presence with concerts in 
Japan, New Zealand, Laos, Myanmar, and most recently Malaysia.

The Thailand Philharmonic Orchestra is honored to have 
performed for several important Thai and international 
dignitaries. Most notably, on 29 September 2010, the Thailand 
Philharmonic Orchestra had the distinct honor to give a command 
performance for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great 
and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at 
the Rajapattayalai Auditorium at Siriraj Hospital. In the concert 
Thailand Philharmonic Orchestra paid tribute to His Majesty’s 
considerable musical talent.
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Over its first fourteen seasons the Thailand Philharmonic Orchestra 
has matured into a full-time symphony orchestra, the first of its 
kind in Thailand. The orchestra has been guided primarily by its 
Founding Chief Conductor, Gudni A. Emilsson. Maestro Emilsson 
nurtured the orchestra for its first twelve seasons, shaping it 
into the internationally-recognized ensemble it is today. In its 
thirteenth season Maestro Alfonso Scarano accepted the post of 
Chief Conductor and continues to build on the orchestra's strong 
foundation and traditions.

For its 2021-2022 season the Thailand Phil looks forward to 
further expanding its scope. It aims to be an orchestra in touch 
with its audience and engaged with its community, offering 
orchestral music of many varieties at the highest level.
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หัวหน้าวาทยกริ:  อัลฟอนโซ สการาโน 

วาทยกริเกียริติคุณ:  กุดนี อีมิลสัน

วาทยกริปริะจำ:  ภมรพรรณ โกมลภมร   

ดุริิยกวีปริะจ�าวง:  ณรงค์ ปรางค์เจริญ

Thailand Phil

ไวโอลิน้ 1st 
โอม้ิริอส ยาฟริูม้ิส * 
(หััวหัน้้าน้ักดน้ตรี)
ป็าริาโช็ส ป็าริาช็ูด้ิส +
วิศนี วงศ์วิริุฬห่์
อนันตสิทธ์ิ� นางาม้
ช็นสริณ์ จันทริะเป็าริยะ
อัคริพัล่ พังศาเสาวภาคย์
ช็ัญญา เจริิญสุข
ช็นิษฐา จ่ายเจริิญ
พััทธ์พัล่ จิริสุทธ์ิสาริ
ไวโอลิน้ 2nd
อิงกา คอซิา *
อิทธ์ิพััทธ์์ พัิศาล่ไช็ยพัล่ +
กานต์ธ์ิด้า แสงสว่าง
ป็ริาณช็นก ตั�งทวีวิพััฒน์
ขจีพัริริณ แจ้งจำริัส
ธ์ัญสินี ริุจิภาสกุล่
พัิช็านิกา อาริีริาษฎีริ์
อธ์ิยุต พัิพััฒน์กุล่สวัสด้ิ�
พัช็ริพัล่ เตช็ะธ์นะช็ัย
ณภัทริติภา ป็ริีช็านนท์
วิโอลา
ไอเบ็ก อะเช็อริ์ม้าตอฟ *
ด้าเนียล่ คีสเล่อริ์ +
กฤต สุภาพัพัานิช็
นวัตศิษฏ์ กาญจนะจัย
ธ์ัช็พัล่ สริริพัาวัตริ
สุริช็น เล่ิศล่บ
สุม้ิริาโบนู แอ็บดู้คอด้ีริี
เชุลโล
ม้าริ์ช็ิน ซิาเวล่สกี *
จูริิส ล่าคูติส +
กัญฐิกา คำณพััฒน์

สาห่ริ่าย อาษา
วริริโณพััฒริ์ ค้าพัล่อยเขียว
ดับเบิลเบส
เว่ย เห่ว่ย *
คุณากริ สวัสด้ิ�ช็ูโต +
ริัช็พัล่ คัม้ภิริานนท์
ฤธ์วัฐริ์ สินธ์ุเทพัริัตน์
วัช็ริพังค์ สุภัทริช็ัยวงศ์ 
ริะพัีพััฒน์ พังษ์ทริัพัย์
พิกโคโล
วิช็ิต ธ์ีริะวงศ์วิวัฒน์
ฟลุตุ
ยูจิน จุง *
ฮีิโริช็ิ ม้ะซิึช็ิม้า +
โอโบ 
คูเป็อริ์ ไริท์ *
สม้ช็าย ทองบุญ +
อิงลิชุ ฮอร์น้
ป็ริัช็ญา เข็ม้นาค
คลาริเน้็ตุ
ฮีันเนโล่เริ เฟอเม้ียริ์ *
วริวุฒิ คำช็วนช็่�น +
เบสคลาริเน้็ตุ
เกริซิกอริ์ซิ เกริซิกี� +
บาสซิูน้
คริิสโตเฟอริ์ เช็าวบ์ *
กิตติม้า โม้ล่ีย์ +
ฮอร์น้
ธ์นภัค พัูนพัล่ *
สุภช็ัย โสริธ์ริ +
ด้าเริน ริอบบินส์
จุฑา จุฬาวไล่วงศ์
ทรัม่เปิ็ตุ
สุริสีห่์ ช็านกสกุล่ *

โจเซิฟ โบว์แม้น +
อล่งกริณ์ เห่ล่่าสายเช็่�อ
ทรอม่โบน้
ไม้เคิล่ โริบินสัน จูเนียริ์ *
สุทธ์ิพังษ์ ไม้่ห่น่ายกิจ +
เบสทรอม่โบน้
ธ์นภูม้ิ ศริีวิเศษ
ทูบา
กิตติ เศวตกิตติกุล่
ทิม่ปิาน้่
วริริณภา ญาณวุฒิ *
เพอร์คัสชุัน้
ธ์นสิทธ์ิ� ศิริิพัานิช็วัฒนา *
อนุสริณ์ ป็ริาบห่นองบั�ว +
ช็ินบุตริ แก้วโกม้ินทริ์
ฮาร์ปิ
พัริริษา สุนทริริัตนาริักษ์
น้ักดน้ตุร่รับเชุิญ
สริีวันท์ วาทะวัฒนะ (ไวโอล่ิน)
กริ ริุ่งเริ่องช็ัย (ไวโอล่ิน)
อวิกา นิม้ิตริทริัพัย์ (ไวโอล่ิน)
ป็ทิตตา ล่าภจิตริกุศล่ (ไวโอล่ิน)
อริิสา เริ่องป็ริะทีป็แสง (ไวโอล่ิน)
ณัฐวัฒน์ เล่่�อนตาม้ผู้ล่ (ไวโอล่ิน)
โช็ติริส วาด้ะ (ไวโอล่ิน)
วริุบล่ จงตริอง (ไวโอล่ิน)
ภัทริภริ เด้่นเกศินีล่�ำ (ไวโอล่ิน)
เสฎีฐวุฒิ วงศ์ยงศิล่ป็์ (วิโอล่า)
จัตสัน ได้ทริิค (วิโอล่า)
จันทริ์เจ้า นิพัภยะ (วิโอล่า)
คอล่ีน ริูเบิล่สกี (วิโอล่า)
สม้ริริถยา วาทะวัฒนะ (เช็ล่โล่)
ช็ยุต กัยวิกัย (เช็ล่โล่)
ป็ภาณิน สุขีโม้กข์ (เช็ล่โล่)

30



โจนัส ซิีบีล่่า (เช็ล่โล่)
ล่ี� ฟ่าน (ด้ับเบิล่เบส)
ภัทริพัล่ จิริธ์นาธ์ริ (ด้ับเบิล่เบส)
สิริิพังศ์ สิริิริัตนาวงศ์ (ด้ับเบิล่เบส)
จิริายุส เถาล่ิโป็้ (ด้ับเบิล่เบส)
สุภกิจ สุภัทริช็ัยวงศ์ (ด้ับเบิล่เบส)
ณพัวีริ์ อาริีย์ (คล่าริิเน็ต)
ธ์นาคาริ ธ์ีริสุนทริวัฒน์ (คอนทริาบาสซิูน)
สิขเริศ พัึ�งผู้ล่ (ฮีอริ์น)
ทนุพัณ ช็ม้สมุ้ทริ (ฮีอริ์น)
กช็กริ สัม้พัล่ัง (ฮีอริ์น)
นวพัริ กังสาภิวัฒน์ (ฮีอริ์น)

* ห่ัวห่น้ากลุ่่ม้
+ ริองห่ัวห่น้ากลุ่่ม้

ผู้จัดการทั�วไปิ
นพัด้ล่ ถิริธ์ริาด้ล่
ผู้จัดการวงดุริยางค์
ด้าเริน ริอบบินส์
ผู้ชุ่วยผู้อำน้วยการดน้ตุร่
ธ์นพัล่ เศตะพัริาห่ม้ณ์
งาน้บริหารทั�วไปิวงออร์เคสตุรา
ป็าจริีย์ พัวงเด้ช็
ณัช็ช็า ไกริเวด้
งาน้ปิฏิิบัตุิการวงออร์เคสตุรา
ภากริ บัวทอง
บรรณารักษ์์
เซิี�ยวยี� เห่อ
วีริะพังษ์ กริะสินธ์ุ์
เวท่
ภากริ บัวทอง
วีริะพังษ์ กริะสินธ์ุ์
น้ักวิจัย
ไคล่์ เฟียริ์
บวริพังศ์ ศุภโสภณ
ริัฐนัย บำเพั็ญอยู่

กองบรรณาธิิการ
ธ์นพัล่ เศตะพัริาห่ม้ณ์
โจเซิฟ โบว์แม้น
ธ์ัญญวริริณ ริัตนภพั
ออกแบบสิ�งพิม่พ์
จริูญ กะการิด้ี
นริเศริษฐ์ ริังห่อม้
ป็ริียภัสริ์ สิป็ป็กริณ์
งาน้ปิระชุาสัม่พัน้ธิ์
ป็ิยะพังศ์ เอกริังษี
งาน้ถ่่ายภูาพน้ิ�ง
คนึงนิจ ทองใบอ่อน
ป็ริียภัสริ์ สิป็ป็กริณ์
งาน้ถ่่ายภูาพเคล่�อน้ไหว
อริริถวิทย์ สิทธ์ิริักษ์
ดูแลเว็บไซิตุ์
ภริณ์ทิพัย์ สายพัานทอง
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Chief Conductor:  Alfonso Scarano
Founding Chief Conductor:  Gudni Emilsson
Resident Conductor:  Pamornpan Komolpamorn
Composer in Residence:  Narong Prangcharoen

Thailand Phil

1st Violin
Omiros Yavroumis * 
(Concertmaster)
Paraschos Paraschoudis +
Visanee Vongvirulh
Anantasit Na-ngam
Chanasorn Chantarapaoraya
Akarapol Pongsarsauwaphak
Chanya Charoensook
Chanitta Jaicharoen
Pattapol Jirasuttisarn
2nd Violin
Inga Causa *
Ittipat Pisalchaiyapol+
Kantida Sangsavang
Pranchanok Tangtaweewipat
Khajeepaan Jangjamras
Tansinee Rujipasakul
Pichanika Areeras
Atiyut Pipatkulsawat
Pacharapol Techatanachai
Naphatipa Preechanon
Viola
Aibek Ashirmatov *
Daniel Keasler +
Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Sumirabonu Abdukodiriy
Cello
Marcin Szawelski *
Juris Lakutis +
Guntiga Comenaphatt
Sarai Arsa
Vannophat Kaploykeo
Double Bass
Wei Wei *
Khunakorn Svasti-xuto +
Rachapol Khumpiranond

Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supatarachayawong
Rapeepatana Phongsub 
Piccolo
Vichit Teerawongwiwat
Flute
Yujin Jung *
Hiroshi Matsushima +
Oboe
Cooper Wright *
Somchai Tongboon +
English Horn
Pratchaya Khemnark
Clarinet
Hannelore Vermeir *
Worawut Khamchuanchuen +
Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszczyk+
Bassoon
Christopher Schaub *
Kittima Molee +
Horn 
Thanapak Poonpol *
Suparchai Sorathorn +
Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong
Trumpet 
Surasi Chanoksakul *
Joseph Bowman +
Alongkorn Laosaichuea
Trombone
Michael Robinson Jr *
Suttipong Mainaikij +
Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset
Tuba 
Kitti Sawetkittikul
Timpani 
Wannapha Yannavut *
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Percussion 
Tanasit Siripanichwattana *
Anusorn Prabnongbua +
Chinnabut Kaewkomin
Harp
Pansa Soontornrattanarak 
Guest
Sreewan Wathawathana (Violin)
Korn Roongruangchai (Violin)
Aviga Nimitsup (Violin)
Patitta Labchitkuson (Violin)
Arisa Ruengprateepsang (Violin)
Nattawat Luantampol (Violin)
Chotirose Wada (Violin)
Warubon Chongtrong (Violin)
Pattaraporn Denkesineelam (Violin) 
Settawut Wongyongsil (Viola)
Judson Deitrich (Viola)
Janjao Nipbhaya (Viola)
Colin Wrubleski (Viola)
Smatya Wathawathana (Cello)
Chayuth Kaivikai (Cello)
Paphanin Sukemoke (Cello)
Jhonas Sibila (Cello)
Li Fan (Double Bass)
Phattharaphon Jirathanatorn (Double Bass)
Siripong Sirirattanawong (Double Bass)
Jiratyut Thaolipo (Double Bass)
Supakit Supattarachaiyawong (Double Bass)
Noppavee Aree (Clarinet)
Tanakan Theerasuntornvat (Contra Bassoon)
Sikared Puengpol (Horn)
Tanupol Chomsamut (Horn)
Kotchakorn Samphalang (Horn)
Nawaporn Kungsapiwatana (Horn)

* Principal 
+ Associate Principal

General Manager
Noppadol Tirataradol
Orchestra Manager
Daren Robbins
Assistant Music Director
Thanapol Setabrahmana
Orchestra Administration
Pacharee Phuangdej
Natcha Kraiwed
Orchestra Operation
Pakorn Buathong
Librarian
Xiaoyi He
Veerapong Grasin
Stage
Pakorn Buathong
Veerapong Grasin
Researchers
Kyle Fyr
Borwonpong Supasopon
Rattanai Bampenyou
Editorial Committee
Thanapol Setabrahmana 
Joseph Bowman
Thunyawan Rattanapop
Graphic Designer
Jaroon Kakandee
Noraseth Ranghom
Preeyapat Sippakorn
Public Relations
Piyapong Ekrangsi
PR & Photographer
Kanuengnit Thongbaion
Preeyapat Sippakorn
Video Content Creator
Attawit Sittirak
Webmaster
Pornthip Saipantong
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Venue 
Management

รองคณบด่ฝ่ายการจัดการหอแสดงดน้ตุร่
และอาจารย์ใหญ่เตุร่ยม่อุดม่ดน้ตุร่
ริิช็าริ์ด้ ริาล่์ฟ
ผูจ้ดัการสถ่าน้ท่�จดัแสดง (หอแสดงดน้ตุร)่
จิตติยา เนาวเพั็ญ
ผูจ้ดัการสถ่าน้ท่�จัดแสดง (ม่หดิลสทิธิาคาร)
ป็ฐาพัันธ์์ ห่นูแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายเทคน้ิค
ช็ยุตม้์ เจษฎีาวริานนท์
รองผู้จัดการฝ่ายเทคน้ิค 
สริพัล่ อัศวกาญจนกิจ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม่
วริพัจน์ ป็ัญจม้านนท์
หัวหน้้างาน้ระบบภูาพ แสง และเวท่
จักริยศนันท์ เตียวตริะกูล่
หัวหน้้างาน้ระบบเส่ยง
กฤตนันท์ วิจิตริกูล่
งาน้ก�ากับเวท่
วัล่ภา สล่ะวาสี
ช็ุติพังศ์ ยองป็ริะยูริ
หัวหน้้างาน้จ�าหน้่ายบัตุร
พัริสวริริค์ ม้ัจฉิม้
ผู้ชุ่วยงาน้จ�าหน้่ายบัตุร
ศิริิริัตน์ แสนเกิด้

บริหารงาน้
อุทุม้พัริ สุด้สวาสด้ิ�
ศริีวิตริา ป็ิ�นตบแต่ง
เจ้าหน้้าท่�งาน้ระบบเส่ยง
ขวัญพัล่ เม้่องห่มุ้ด้
นวกริ นวนพัริัตน์สกุล่
เจ้าหน้้าท่�งาน้ระบบดิจิตุอล
อภิวัฒน์ เศริษฐจาริุริักษ์
เจ้าหน้้าท่�งาน้ระบบภูาพ 
แสง และเวท่
ธ์ีริพังษ์ เกียริติกม้ล่ช็ัย
อภิริักษ์ ฟักภู่
ป็ริีด้ี ตันสุวริริณ
ศิริิพัริ ศริีเพั็ญแก้ว 
อริริถพัริ ป็ริะกอบเพัช็ริ
วัช็ริะ วิช็ัยด้ิษฐ
เจ้าหน้้าท่�ฝ่ายวิศวกรรม่
จิริศักด้ิ� ทับทิม้ห่อม้
บัณฑิต โอษคล่ัง
วสันต์ ริัตนนิธ์าน

ยินด้ีต้อนริับทุกท่านเข้าสู่ห่อป็ริะช็ุม้ม้ห่ิด้ล่สิทธ์าคาริแล่ะห่อแสด้งด้นตริี ห่ากท่านม้ี
ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับสถานที�จัด้งาน กริุณาแจ้งม้าที� mshall@mahidol.ac.th ห่ริ่อ
ติด้ต่อริองคณบดี้ฝ่่ายการิจัด้การิห่อแสด้งด้นตรีิแล่ะอาจาริย์ให่ญ่เตรีิยม้อุด้ม้ด้นตรีิ 
richard.ral@mahidol.ac.th
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Assoc. Dean for 
Venue Management and
Principal, Pre-College 
Richard Ralphs
MACM Manager 
Jittiya Naovapen 
Prince Mahidol Hall 
Manager 
Pratapun Nookaew 
Technical Manager 
Chayut Jessadavaranon 
Deputy Technical Manager 
Sorapol Assawakarnjanakit 
Engineering Manager 
Vorapoj Panjamanon 
Head of Visual, Lighting,
and Stage Technology
Chakrayossanant Tiewtrakool
Head of Sound
Krittanan Vijitgool
Stage Management
Wanlapa Salawasri
Chutipong Yongprayoon
Head of Box Office
Pornsawan Mudchim
Assistant Box office
Sirirat Seankeot

Administration
Uthumporn Sudsawasd
Sriwittra Pintobtang
Sound Technician 
Khwanpol Muangmud 
Nawakorn Nawanopparatsakun
Sound and Digital Signage
Apiwat Setthajarurak
Visual, Lighting, and
Stage Technology Team
Teerapong Keatkamonchai
Apirak Fakphu
Predee Thunsuwan
Siriporn Sripenkeaw 
Uthaporn Prakobpech
Watchara Wichaidit
Engineering Team
Jirasak Tubtimhom
Bundit Osaklung
Wasan Rattananitan

The Venue Management Team welcomes you to Prince Mahidol 
Hall and MACM. If you have any suggestions or comments 
regarding your visit to our venue today please send your 
feedback to mshall@mahidol.ac.th or to Assoc. Dean for Venue 
Management and Principal, Pre-College, richard.ral@mahidol.
ac.th
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Friends and 
Patrons of the 
Thailand Phil

The Friends and Patrons of the Thailand Phil program is a meaningful way to join hands with fellow 
donors who share a love and passion for music.

Ticket sales cover only a portion of the costs associated with producing our exceptional artistic, 
education, and community initiatives. Your membership support at any level is vital and makes a 
difference!

By joining you will also receive exclusive benefits such as special discounts at the College Shop, 
recognition in all concert programs, invitations to attend post-concert receptions of the Thailand Phil 
concerts, and much more.

Thailand Philharmonic Orchestra is pleased to offer the following benefits and privileges to our 
generous members who support the annual fund with unrestricted gifts. Please note that most benefits 
are for individual donors and include all cumulative support for a twelve-month period.

Supporter Level (30,000 Baht)
• Up to 10,000 Baht of complimentary tickets for Thailand Phil and College of Music concerts
• Name listing in all concert programs and on the Thailand Philharmonic Orchestra website for the 
entire season
• Discounts and special offers at the College Shop and select Thailand Phil corporate partners
• Privilege discounts and reservations on all Thailand Phil and College of Music special event concerts
• Invitation to attend post-concert receptions of the Thailand Phil concerts (when applicable)

Associate Level (60,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 20,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts

Benefactor Level (100,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 30,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts
• Exclusive Dinner with Thailand Phil Music Director and Thailand Phil Artists

Ambassador Level (200,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 60,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts
• Entitled to be Special Guest Presenting Flowers at the Thailand Phil concert

To be a Friend or Patron of Thailand Phil please contact:
Mr. Piyapong Ekrangsi
Assistant Dean for Marketing and Communications
College of Music, Mahidol University
Tel: 0 2800 2525 ext. 3110
Mobile: 06 2556 3594
Email: tpofriends@thailandphil.com

A gift to the Thailand Philharmonic Orchestra is an investment in the future of music. We count on your 
generosity to help further Thailand Phil’s mission of promoting excellence in the arts in Thailand.
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Ambassador Level (200,000 Baht and above)
• Yuthachai and Piyawan Charanachitta

Benefactor Level (100,000 Baht and above)
• Linda Cheng
• Don Moisen and Nawaphol Mahamon

Associate Level (60,000 Baht and above)
• Sylvester van Welij
• Baan Suksabye Fund

* Donations from 1 November 2021 to 30 September 2022

Thailand Phil
Donors
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Thailand Philharmonic Orchestra

Alfonso Scarano
Chief Conductor

Darko Brlek
Clarinet

25 March 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Bruckner’s Ninth

Clarinet Concerto in A major, Wolfgang Amadeus Mozart
K. 622 (25’) (1756-1791) 
 Allegro
 Adagio
 Rondo: Allegro

INTERMISSION

Symphony No. 9 in D minor (63’) Anton Bruckner
 Feierlich, misterioso (1824-1896)
 Scherzo: Bewegt, lebhaft
 Adagio: Langsam, feierlich
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Thailand Philharmonic Orchestra

Alfonso Scarano
Chief Conductor

26 March 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Bruckner’s Ninth

Symphony No. 9 in D minor (85’) Anton Bruckner
 Feierlich, misterioso (1824-1896)
 Scherzo: Bewegt, lebhaft
 Adagio: Langsam, feierlich
 Finale

Finale movement completed by Roberto Ferrazza (b. 1965)
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