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Olivier Ochanine
Guest Conductor



Regularly praised for his charisma on and off podium as well as 
for his breadth of orchestral repertoire, Olivier Ochanine is the 1st 
Prize Winner of the 2015 Antal Dorati International Conducting 
Competition in Budapest, Hungary, in which he surpassed nearly 
120 other conductors from 23 countries. In addition, he is winner 
of the prestigious The American Prize (2015) in the Professional 
Orchestra Conducting division. Olivier is also 2nd Prize Winner 
in the 2015 London Classical Soloists International Conducting 
Competition. 

Currently, Ochanine is the founding Music Director and Principal 
Conductor of the Sun Symphony Orchestra of Hanoi, one of the 
best orchestras to have emerged in recent years in Southeast 
Asia. With the SSO, Ochanine has collaborated with such artists 
as Jean-Yves Thibaudet, Sumi Jo, Sergei Dogadin and Benjamin 
Grosvenor. The orchestra has received rave reviews from both 
domestic and international concertgoers. 

Ochanine is also the youngest to have been Music Director of 
the Philippine Philharmonic Orchestra in the orchestra's history. 
His stint with the PPO spanned two three-year terms from 2010 
to 2016. Ochanine’s term with the Philippine Philharmonic 
Orchestra, the nation's leading orchestra, started with the 2010-
2011 performance season. Under his leadership, the orchestra 
performed numerous Philippine premieres. In June 2016, the 
orchestra performed at the world-renowned Carnegie Hall, a 
project that Ochanine spearheaded for three years to bring it to 
a reality. Through his initiative, the orchestra is the first Filipino 
orchestra ever to have performed in the revered venue.

In the Philippines, Ochanine has been an active clinician, leading 
chamber music masterclasses at schools; he also led conducting 
masterclasses for the Cultural Center of the Philippines. As part 
of his outreach mission, Olivier served as head visiting conductor 
for the Orchestra of the Filipino Youth, a program geared toward 
talented youth that stem from severely unfortunate financial 
backgrounds. 
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A native of Paris, Olivier Ochanine began music studies in 
France. He continued music studies in the United States, and 
expanded his focus to orchestral conducting, taking up graduate 
studies and attending master classes with some of the best 
conducting mentors, including Mark Gibson, Gustav Meier, 
Marin Alsop, Larry Livingston, Robert Baldwin, John Barnett, 
John Farrer, and Achim Holub. He obtained his Masters Degree 
in Conducting from the University of Southern California 
(USC), where he was given the Conducting Department Award 
in 2003. In 2009 he began his Doctoral Studies in Orchestral 
Conducting at the Cincinnati College-Conservatory of Music under 
Mark Gibson. He has also played as bassist for the Lexington 
Philharmonic Orchestra.

Olivier was invited to the California Conductors Institute several 
times. In 2009, Mr. Ochanine was among a handful of conductors 
nationally to be invited by Baltimore Symphony Orchestra Music 
Director Marin Alsop to conduct in the Cabrillo Music Festival in 
Santa Cruz, California and to participate in a conducting workshop. 
He has also been a participant in the Cincinnati College-
Conservatory's conducting workshops.

He has been regular guest conductor for the Sichuan 
Philharmonic Orchestra (China), and has also conducted the 
Cincinnati College-Conservatory Orchestras, Budapest MAV 
Symphony Orchestra, Gyor Philharmonic Orchestra, George 
Enescu Philharmonic Orchestra, Virtuosi Italiani and Moscow 
State Symphony Orchestra. Aside from Carnegie Hall, notable 
halls Olivier has conducted in include the legendary Great Hall 
of the Moscow Conservatory and China's National Centre for the 
Performing Arts.
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Yu-Jin Jung
Flute



Yu-Jin Jung was born in to a musical family in Republic of Korea. 
She began learning how to play the piano from her mother 
three years old and when she was 5 years old, she was an 
accompaniment at the children's choir. 

Yu-Jin Jung received her first flute lessons as an eight-year-old in 
Seoul. 

She was able to win a prize at various National and International 
music competition since 10years old such as Seoul Flute 
competition, Competition of Korean Music Association, Journal 
of Music Competition, International Luigi Zanuccoli competition 
and many more. And she also got a prize of special brain model 
at the International Baden Master Class for Flute in Austria at 
15years old the youngest, making her special talent recognized 
and being able to received a love call from many orchestras for 
collaborations. 

Yu-Jin Jung studied in the Music and Arts University of the 
City of Vienna (Austria) since 16years old, University of Music 
and Performing Arts Graz (Austria) and State University of 
Music and Performing Arts Stuttgart (Germany). While she 
was studying in Kunstuni. Graz, she participated in the record 
production titled Chamber music “Klang Debuts Vol. 33” Mozart 
‘Divertimento'(2006) with Gottfried Boisits, a principal oboist 
at the Vienna Phil. and She completed two master programs 
such as Contemporary and Chamber in 3 years with remarkable 
achievements one of which could be done with scholarship 
fund. She had also reinforced her musical talent through 
experiences of attending final concerts at various international 
music festivals such as International Music forum Viktring 
(Austria), Internationalen Sommerakademie Chambermusic 
in Kloster Frenswegen (Germany), International music festival 
Varna summer (Bulgaria), International Emsbürener Musiktage 
(Germany) and Arona Summer festival Tenerife (Spain) and many 
more. And she also performed Solo Flute with Live Electronics at 
the International Udine Contemporanea Festival in Italy, where 
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the whole performance was broadcasted live streaming concert of 
the world.

Yu-Jin Jung is a student of Prof. Antje Langkafel, Prof. Dieter Flury 
(Principal Flutist of Vienna Phil.), Prof. Meinhart Niedermayer 
(Principal Flutist of Vienna Phil.) and Prof. Eun-Jung Choi 
(Principal Flutist of Incheon Phil.). While spent in Europe, she 
learned also from Prof. M.Kofler, Prof. A.Adorjan, Prof. W.Hase, 
Prof. C.Fassbender, Prof. A.Firkins and Prof. H.Lee for diversity of 
the flute playing and learned Piccolo from J.Singer at the Stuttgart 
State Theatre.

She is also an avid chamber musician, she has received chamber 
music classes from Prof. F.Wiek, Prof. N.Kaiser, Prof. K.Becker Prof. 
G.Kluetsch, Prof. B.Epstein and Prof. G.Boisits.

She has played with various professional orchestras in Europe as 
a guest Principal Flute several times since 24years old and she 
worked as a solo Piccoloist at the Mannheimer Philharmoniker 
(Germany). And she also taught at the State University of Music 
and Performing Arts Stuttgart as a Flute Instructor.

Yu-Jin Jung is currently Flute Professor at the College of Music 
Mahidol University, YAMP (Pre-college) and Principal Flutist 
of Thailand Philharmonic Orchestra since 2013. She has been 
invited as a judge in several auditions and competitions such 
as Mannheimer Philharmoniker, Thailand International Wind 
Ensemble Competition (TIWEC), Siam Sinfonietta, International 
Osaka Music Competition, Thailand Phil., Young Artist Music 
Competition (YAMC) etc. In addition to this, Yu-Jin Jung maintains 
a busy schedule giving master classes, recitals and as an orchestra 
soloist throughout Asia.
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Program Notes

Le Tombeau de Couperin
by Maurice Ravel

โมริสิ ริาเวล (ค.ศ. ๑๘๗๕-๑๙๓๗) เริิ�มเขียีนเลอตงโบเดอคูเปอแริง  
ในป ีค.ศ. ๑๙๑๔ ดว้ยแริงบนัดาลใจจากงานคยีบ์อริด์ในแบบขีองฟริอ็งซัวั  
คูเปอแริง (ค.ศ. ๑๖๖๘-๑๗๓๓) โดยตั�งใจว่าจะปริะพัันธ์์ผลงานชิ้ิ�นนี�
สำหริับเปียโน ทว่าสงคริามโลกคริั�งที�หน่�งปะทุขี่�นในเดือนกริกฎาคม
ขีองปีนั�น และริาเวลได้ถููกเกณฑ์์ไปทำหน้าที�ผู้ขัีบริถูพัยาบาลในการิริบ
ที�แวริ์ดัน ซั่�งเป็นหน่�งในสมริภููมิที�นองเลือดที�สุดแห่งหน่�งในสงคริาม
คริั�งนี� คริั�นเมื�อเขีาเป็นโริคบิด ริาเวลจ่งกลับไปริักษาตัวที�ปาริีส ความ
เศร้ิาโศกหลังจากสูญเสียผู้เป็นมาริดาในช่ิ้วงนี�ทำให้จิตใจเขีาย�ำแย่กว่า
เดิม แม้จะกลับมาสู่แนวริบอีกริอบ แต่กองทัพัฝริั�งเศสเห็นว่าริ่างกาย
เขีาอ่อนแอเกินไป จ่งปลดปริะจำการิเขีาออกจากกองทัพั จนกริะทั�ง
สงคริามจบลงในปี ค.ศ. ๑๙๑๘

ริาเวลปริะพัันธ์์เลอตงโบเดอคูเปอแริง สำหรัิบเปียโน จนเสร็ิจ
สมบรูิณใ์นป ีค.ศ. ๑๙๑๗ สองปตีอ่มาเขีาไดเ้ริยีบเริยีง ๔ ทอ่นจากงาน
ชิ้ิ�นนี�เพัื�อการิแสดงโดยวงออริเ์คสตริาตามคำขีอริอ้งจากสำนกัพัมิพ์ัแหง่
หน่�ง ได้แก่ Prelude, Forlane, Menuet และ Rigaudon ซั่�งริาเวลได้
อุทิศแต่ละท่อนให้แก่เหล่าสหายที�เสียชิ้ีวิตในสงคริาม
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ทอ่น Prelude เริิ�มตน้ดว้ยทำนองที�ไหลลื�นขีองโอโบที�คลอปริะกอบ
โดยคลาริเินต็ เปน็ทำนองที�ทำใหน้ก่ถูง่ลลีาการิปริะพัันธ์์เพัลงขีองคเูปอแริง 
ได้ในทันที ในภูาพัริวม ทำนองหลักจะถููกนำเสนอโดยกลุ่มเคริื�องลมไม้
ปริะเภูทต่าง ๆ  เสียเป็นส่วนใหญ่ มีการิสลับบทบาทกับกลุ่มเคริื�องสาย
เป็นครัิ�งคริาว นอกจากนี�ผู้ปริะพัันธ์์ยังใชิ้้ฮาริ์ปสอดแทริกเขี้ามาในชิ้่วง
เวลาอันเหมาะเจาะเป็นอย่างยิ�ง สีสันขีองเสียงในบทบริริเลงนำนี�แสดง
ถู่งเอกลักษณ์ขีองนักปริะพัันธ์์ชิ้าวฝริั�งเศสได้อย่างชัิ้ดเจน ริาเวลอุทิศ
ท่อนนี�ให้แก่หมวดฌััก ชิ้าลอต

Forlane ไว้อาลัยให้แก่หมวดเกเบริียล เดลุค เป็นเพัลงเต้นริำใน
อตัริาจงัหวะ ๖/๘ ที�มตีน้กำเนดิจากทางตะวนัออกเฉีียงเหนอืขีองอิตาลี 
เปน็ทอ่นที�อยูใ่นบคุลกิริา่เริงิ สริา้งความมชีิ้วีติชิ้วีาดว้ยโนต้กริะโดดที�หา่ง
กนัเปน็คูก่วา้ง แตก่ไ็มไ่ดม้กีาริสริา้งความเขีม้เสยีงที�ทว่มทน้ทริงพัลังจน
เกินไป บริริยากาศขีองดนตริีให้ความริู้ส่กที�เบิกบานและสงบ บทบาท
สำคัญยังคงอยู่ที�กลุ่มเคริื�องลมไม้

Menuet เป็นท่อนที�อุทิศให้แก่ผู้หมวดชิ้อง ดริายฟัส ริาเวลจัด
วางดนตริีให้อยู่ในอัตริาจังหวะแบบ ๓/๔ อย่างคงเส้นคงวา มีลีลาและ
การิแบ่งปริะโยคเพัลงโดยริวมที�ใกล้เคียงกับเพัลงเต้นริำเมนูเอทจาก
ศตวริริษที� ๑๘ แฝงบริริยากาศอันหม่นหมองและพัริ่าเลือนด้วยการิใชิ้้
เสียงปริะสานแบบอิมเพัริสชิ้ันนิสม์ในบางจุด

ทอ่น Rigaudon เริิ�มตน้อยา่งสดใส เตม็ไปดว้ยการิสลบัทำนองไป
ตามแนวเคริื�องดนตรีิตา่ง ๆ  เข้ีากบัสเตปการิเต้นริกัิวดองในอัตริาจังหวะ
แบบ ๒/๔ ได้เป็นอย่างดี ชิ้่วงกลางขีองท่อนมีการิสลับไปสู่จังหวะที�ชิ้้า
ลงเล็กน้อย เปลี�ยนบุคลิกไปสู่ความล่กลับ มีกลิ�นอายขีองทำนองแบบ
อาหรัิบตามความรัิบริู้ขีองชิ้าวยุโริป แล้วจ่งหวนกลับไปสรุิปจบด้วย
ทำนองหลักที�นำเสนอในช่ิ้วงต้น สำหรัิบท่อนนี� ริาเวลไว้อาลัยให้แก่
สองพัี�น้อง ปิแอริ์และปาสก็อง กอดิน ผู้เสียชิ้ีวิตในสงคริามตั�งแต่วัน
แริกที�ปฏิิบัติหน้าที�ในแนวหน้า
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Concerto for Flute
by Jacques Ibert

ชิ้ื�อเสยีงขีองฌักั อแิบริ ์(ค.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๖๒) ในริะดับนานาชิ้าติ
มาจากความสำเริ็จขีองอิสกาลอส์ ผลงานปริะเภูทเพัลงชิุ้ดสำหริับวง 
ออริ์เคสตริาและคอนแชิ้ริ์โตสำหริับฟลุต ซั่�งอิแบริ์ได้ปริะพัันธ์์ให้แก่มา
เซัล มัวเซัอ ยอดนักฟลุตสำนักฝริั�งเศสผู้มีชิ้ื�อเสียงโด่งดังในศตวริริษที� 
๒๐ ผลงานชิ้ิ�นนี�ออกแสดงริอบปฐมทัศน์ที�กริุงปาริีสในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ 
และไดร้ิบัการิตอบริบัที�ดีจากผูฟ้งัมากขี่�นเริื�อย ๆ  เมื�อมวัเซัอนำออกแสดง
ตามเวทีต่าง ๆ นอกจากนี�ท่อนที�สามยังเคยถููกใชิ้้เป็นเพัลงสอบขีองนัก
เริียนฟลุตที�สถูาบันดนตริีแห่งกริุงปาริีส (Paris Conservatoire) อีก
ด้วย แน่นอนว่าต้องเป็นผลงานที�ท้าทายความสามาริถูขีองผู้บริริเลง
อย่างสูงเลยทีเดียว

Allegro ทอ่นแริกเริิ�มตน้ดว้ยทำนองเปดิที�เดด็ขีาดขีองวงออริเ์คสตริา  
และตามติดมาโดยทันทีด้วยการิไล่โน้ตอย่างน่าตื�นเต้นขีองฟลุต อิแบริ์
ใชิ้แ้นวบริริเลงปริะกอบอยา่งเบาบางในขีณะที�ทำนองขีองนกัแสดงเดี�ยว
กำลงัโดดเดน่เพัื�อใหม้ั�นใจวา่เสยีงขีองเขีา/เธ์อจะไมถู่กูบดบงั แตน่ั�นไมไ่ด้
หมายความว่าแนวอื�น ๆ จะไม่มีบทบาท เพัริาะผู้ปริะพัันธ์์จะใชิ้้เคริื�อง
ดนตริีปริะเภูทต่าง ๆ สลับกันขี่�นมาสนทนากับฟลุตอยู่ตลอดเวลา เมื�อ
เวลาผ่านไป ดนตริีจะเพัิ�มความเขี้มขี้นขี่�นเรืิ�อย ๆ นอกจากแริงขีับ
เคลื�อนขีองดนตริีที�ถูาโถูมอย่างไม่ผ่อนปริน ผู้ปริะพัันธ์์ยังเพัิ�มความน่า
ตื�นเต้นดว้ยการิใช้ิ้จงัหวะขัีดและการิเปลี�ยนอัตริาจังหวะอย่างมีชิ้วีติชิ้วีา

ท่อนช้ิ้า Andante ปรัิบอาริมณ์มาอยู่ในความสงบ นำเสนอจุด
เด่นขีองฟลุตในการิบริริเลงทำนองที�มีลักษณะแบบเพัลงริ้อง ดนตริีใน
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ทอ่นนี�มคีวามเศร้ิาโศกปะปนอยูเ่ช่ิ้นกัน แต่ไม่ใช่ิ้ความริะทมดำดิ�งในหว้ง
ทกุขี ์หากแตเ่ปน็การิแสดงความอาลยัอยา่งเขีา้ใจชิ้วีติ อาจเปน็ไปไดว้า่
อิแบริ์ต้องการิริำล่กถู่งบิดาผู้ซ่ั�งเสียชิ้ีวิตไม่นานก่อนที�เขีาจะปริะพัันธ์์ 
คอนแชิ้ร์ิโตบทนี� จุดเด่นขีอง Andante ยังอยู่ที�การิสร้ิางบริริยากาศ
และมิติขีองอาริมณ์ที�ล�ำล่กจากวงออร์ิเคสตริา เชิ้ื�อเชิิ้ญให้ผู้ฟังค่อย ๆ 
ใชิ้้เวลาสัมผัสการิเปลี�ยนแปลงเฉีดสีขีองเสียงอย่างแนบเนียน และเขี้า
สู่ภูวังค์เพัื�อกำซัาบกับทุกริายละเอียด

Allegro scherzando มาพัริ้อมกับความสดใสโดยทันที อิแบริ์
ใชิ้้โคริงสริ้างแบบริอนโดตามวิถูีปฏิิบัติทั�วไป ท่อนสุดท้ายพัุ่งไปขี้างหน้า
ด้วยความริุกเริ้าเชิ้่นเดียวกับท่อนแริก เล่นกับการิเปลี�ยนอัตริาจังหวะ
อย่างสนุกสนาน นอกจากนี�ทำนองขีองฟลุตยังเคลื�อนไหวตลอดเวลา
ไปตามชิ้่วงเสียงต่าง ๆ สำหริับผู้แสดงคงเป็นสิ�งที�ท้าทายไม่น้อย ชิ้่วง
กลางที�ชิ้า้ลงถูกูเกริิ�นนำมาก่อนโดยคาเดนซัาที�ใหค้วามริูส้ก่ลก่ลับ ในช่ิ้วง
ท้าย คาเดนซัาที�สองจะนำไปสู่การิกลับมาอีกคริั�งขีองทำนองหลักที�เขี้า
มาสริ้างทิศทางไปสู่จุดจบอย่างกริะชิ้ับเด็ดขีาดและสมบูริณ์ในใจความ
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Symphonie fantastique, Op. 14

by Hector Berlioz

ขีณะที�ยังเป็นนักเรีิยนอยู่ที�สถูาบันดนตริีแห่งกริุงปาริีส (Paris 
Conservatoire) เฮกเตอร์ิ แบร์ิลโิอส (ค.ศ. ๑๘๐๓-๑๘๖๙) ในวัยยี�สบิสาม 
ปีได้เขี้าชิ้มละคริเวทีเริื�องแฮมเล็ตขีองเชิ้คสเปียริ์ ที�แสดงโดยคณะละคริ
จากปริะเทศอังกฤษ แม้จะไม่เขี้าใจภูาษาอังกฤษเลย แต่นั�นไม่ใชิ้่เรืิ�อง
สำคัญ เพัริาะแบร์ิลิโอสหลงใหลในความงามขีองแฮริิเอท สมิทสัน 
นางเอกผู้ริับบทโอฟิเลียอย่างหัวปักหัวปำ แม้ว่าเขีาจะพัยายามเขี้าหา
เธ์ออยู่หลายโอกาส แต่ก็ไม่เกิดผลอันใด คริั�นเมื�อได้ยินขี่าวลือเกี�ยวกับ
ความสัมพันัธ์ลั์บ ๆ  ริะหว่างสมิทสันกับผู้จัดการิคณะละคริขีองเธ์อ หวัใจ
ขีองแบริ์ลิโอสก็แตกสลายและเสียใจมากเกินกว่าที�คำพัูดใดจะพัริริณนา
ได้ ซั่�งความริู้ส่กริันทดต่อโชิ้คชิ้ะตานี�เองที�เป็นแริงผลักดันต่อการิสริริค์
สริ้างผลงานแซ็ังโฟนีฟองตัชิ้ทีคบทนี�ออกมาด้วยจินตนาการิที�อยู่เหนือ
สามญัสำนก่และภูาษาดนตริทีี�หลดุโลกแบบสดุกู ่เพัริาะเริื�องริาวที�ผลงาน 
ชิ้ิ�นนี�ต้องการิสื�อก็นับว่าพัิสดาริไม่น้อยเลยทีเดียว

ในจดหมายถู่งมิตริสหายท่านหน่�ง ผู้ปริะพัันธ์์ได้อธ์ิบายพัื�นหลัง
เริื�องริาวขีองแซัง็โฟนฟีองตชัิ้ทคีที�มใีจความโดยสงัเขีปดงันี� “ศิิลปินิมาก
พรสวรรค์์ผู้้�หน่�งได้�ตกหลุมรักหญิิงสาวร้ปิงาม แต่เม่�อทราบว่าค์วามรัก
ของตนไม่มีวันได้�รับการตอบสนอง จึ่งตัด้สินใจึเสพฝิ่ิ�นอย่่างหนักหมาย่
ปิลดิ้ชีวีติตวัเอง แทนที�จึะเสีย่ชีวีติ เขาพบว่าตวัเองอย่้ใ่นภวังค์แ์ห่งภาพ
หลอน และได้�สงัหารค์นที�ตนหลงรกัไปิ จึนถูก้สาปิสง่ไปิย่งัแด้นปิระหาร 
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แต่ค์วามทรมานย่ังไม่จึบแค์่นั�น ศิิลปิินผู้้�นี�ได้�ต่�นข่�นมาอีกค์รั�งในงานศิพ
ของตัวเอง ทา่มกลางเหลา่แมม่ด้และภต้ผู้ปีิศีิาจึอย่้ร่าย่รอบ มคิ์าด้ หญิงิ
สาวที�เขาหลงรกักป็ิรากฏตวัในสภาพที�ค์ล�าย่กับโสเภณีีอย่้่เปิน็สว่นหน่�ง
ของขบวนแห่นี�ด้�วย่”

ท่อนแริก Reveries, Passions ทำนองในตอนเริิ�มต้นขีองกลุ่ม
เคริื�องลมไม้อนัเปน็ตวัแทนขีองศลิปนิตวัละคริเอกขีองเริื�อง บริริยากาศ
ขีองดนตริีเต็มไปด้วยความสิ�นหวัง หลังจากนั�นดนตริีที�เต็มไปด้วยแริง
ปริาริถูนาอนัเริา่ริอ้นกถ็ูกูถูา่ยทอดโดยเคริื�องสาย เหตกุาริณส์ำคญัที�สดุ
ในชิ้ว่งตน้คงไม่พัน้การินำเสนอทำนองหลักอนัออ่นหวานบนไวโอลิน วาด
ภูาพัหญงิสาวที�ศลิปนิผูน้ี�หลงใหล ทำนองที�ชิ้วนใหเ้คลบิเคลิ�มนี�คลา้ยกบั
บอกเริาโดยนัยว่า เธ์อคือคนที�ตัวเอกใฝ่ฝันถู่ง และเธ์อคนนี�จะเป็นใคริ
ไปไม่ได้นอกจากแฮริิเอท สมิทสัน โดยทำนองดังกล่าวจะวนกลับมาอีก
หลายคริั�งในริูปแบบต่าง ๆ ทำหน้าที�เป็นแก่นขีองการิดำเนินเริื�องริาว
ทางดนตริีในซัิมโฟนีบทนี�ทั�งหมด ดนตริีในท่อนแริกเต็มไปด้วยความ
ผันผวน สลับไปมาริะหว่างอาริมณ์สองขัี�วขีองชิ้ายหนุ่มที�ไล่ตามความ
ริัก ทำนองขีองทั�งสองถููกบริริเลงอย่างพััวพัันกัน แต่ในที�สุดทำนองขีอง
ฝา่ยหญิงกลบัทริงพัลังกวา่ แบริล์โิอสสริปุจบท่อนนี�ดว้ยการิแปริเปลี�ยน
ดนตริีให้สงบลง เป็นบริริยากาศขีองดนตริีศาสนาที�ชิ้ายหนุ่มหลบมาพั่�ง
พัิงในยามสิ�นหวัง

ทอ่นที�สอง A Ball เริิ�มด้วยเสยีงอนัเลอืนริางขีองกลุม่เคริื�องสาย
ใต้เสียงฮาริ์ปอันสดใส ค่อย ๆ นำเริาไปสู่ขีองดนตริีในลีลาเพัลงวอลซั์ที�
มักได้ยินในงานเลี�ยง ท่ามกลางความวุ่นวายนี� ศิลปินขีองเริาได้พับกับ
หญงิสาวที�เขีาหลงใหลอีกคริั�ง ทวา่เขีาตื�นเต้น ไมอ่าจเอื�อนเอย่คำพัดูใด
กับเธ์อได้ เธ์อจ่งเมินเฉีย ทิ�งเขีาไว้ลำพััง แล้วจากไปกับชิ้ายอื�น

ในท่อนที�สาม Scene in the Country ชิ้ายหนุ่มได้ปลีกวิเวกไป
ในชิ้นบท ดนตรีิที�วาดภูาพัทิวทัศน์อันสงบสวยงามอาจทำให้เริาคิดไป
ว่าเขีาได้พับกับสันติสุขีและการิปลอบปริะโลมจากธ์ริริมชิ้าติแล้ว ทว่า
ทำนองขีองหญิงสาวได้กลับมาหลอกหลอนและด่งเขีาให้กลับไปจมอยู่
ในห้วงทุกขี์อย่างไม่จบสิ�น

ท่อนที�สี� March to the Scaffold เริิ�มด้วยการิริัวกลองทิมปานี
ที�ค่อย ๆ ทวีพัลังขี่�นทีละนิด ปริะกอบดนตริีที�ให้ความริู้ส่กสิ�นหวังและ
การิสาปสง่ชิ้ะตาชิ้วิีต ในที�สดุศลิปนิหนุม่กไ็ดต้ดัสนิใจจบชิ้วีติดว้ยการิใชิ้้
ฝิ�น ถู่งเขีาจะยังไม่เสียชิ้ีวิต แต่ก็ต้องพับกับภูาพัหลอนอันบ้าคลั�งที�ตัว
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เองโดนสง่ไปสูก่าริปริะหาริดว้ยกโิยตนิ พัลางมเีสียงดนตริเีพัลงมาร์ิชิ้อนั
วังเวงสลับเหี�ยมเกริียมคลอปริะกอบการิเดินทางไปสู่จุดจบ เป็นความ
ตายขีองชิ้ายหนุ่มผู้ถููกตัดสินลงโทษหลังจากสังหาริหญิงสาวที�ตนลุ่ม
หลง ในจุดสูงสุดขีองความผันผวน ทำนองขีองหญิงสาวถููกบริริเลงขี่�น
อย่างไม่ทันคาดคิดบนคลาริิเน็ต ริาวกับเป็นห้วงคำน่งสุดท้ายก่อนตาย 
ทว่าทำนองดังกล่าวกลับถููกขีัดจังหวะด้วยดนตริีที�ทริงพัลัง บ่งบอกถู่ง
วินาทีที�เขีาถููกปริะหาริด้วยคมมีดกิโยติน

ท่อนที�ห้า Dream of a Witches’ Sabbath กริะทั�งความตายก็
ยงัไม่ใช่ิ้จดุจบขีองความทุกข์ีทริมาน ศลิปินหนุม่ตื�นขี่�นมาอีกคริั�ง และพับ
ว่าตัวเองอยู่ในงานชิุ้มนุมขีองเหล่าแม่มดและภููตผีนานาชิ้นิด นี�คือท่อน
ที�เต็มไปด้วยมิติขีองเสียงที�หลุดโลกเกินจินตนาการิอย่างยิ�งในศตวริริษ
ที� ๑๙ แบริ์ลิโอสใชิ้้วงออริ์เคสตริาสริ้างเสียงคำริามขีองปีศาจและเสียง
หัวเริาะขีองเหล่าผู้ใชิ้้มนตริ์ดำ ห้วงเวลาที�น่าตกตะล่งได้เกิดขี่�นในชิ้่วงนี� 
ทำนองขีองหญิงสาวได้กลับมาอีกครัิ�งในลีลาที�ดูเจ้าเล่ห์และชิ้วนขีนลุก 
เธ์อ (ที�น่าจะเสียชิ้ีวิตไปแล้ว) ได้กลับมาอีกคริั�งเพัื�อมองดูงานศพัขีอง
ศลิปนิหนุม่อยา่งเยย้หยนั เธ์อผูเ้คยสงูสง่และสงา่งาม ในตอนนี�ไดอ้ยูใ่น
สภูาพัที�ชิ้ั�วริา้ย กลายเปน็หญงิแพัศยา เสยีงริะฆังักงัวานมาแตไ่กลเพัื�อให้
สญัญาณการิเริิ�มตน้พิัธี์แหง่ความมดื ทำนองเพัลงสวดศพัโบริาณ ดเิอส 
อิเริห์ (Dies Irae) ถููกบริริเลงอย่างชิ้วนขีนลุกท่ามกลางเสียงหัวเริาะ
ขีองผู้เขี้าริ่วม ดนตริีที�ยุ่งเหยิงและชิ้วนสับสนในชิ้่วงเวลาที�ตามมาวาด
ภูาพังานเลี�ยงขีองเหล่าปีศาจได้อย่างชัิ้ดเจน สว่นตอนจบที�โฉ่ีงฉ่ีางก็เป็น
เสมือนกับการิสาปส่งวิญญาณขีองศิลปินผูน้ั�นไปสูค่วามมืดตลอดนิรินัดร์ิ

ค์ำบรรย่าย่บทเพลงภาษาไทย่ โด้ย่ ด้ร.รัฐนัย่ บำเพ็ญิอย่้่
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Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin 

Maurice Ravel (1875-1937) composed with a highly personal 
and coherent style that granted him a well-earned reputation as 
one of the twentieth century’s finest composers (and one of its 
most popular among audiences). Ravel was renowned for his 
technical perfectionism, believing that a composer was more of a 
craftsman than a philosopher – he was influenced in this regard 
by the poet Edgar Allan Poe’s ideas about carefully planning and 
conceiving a work before writing it down. None of this should 
imply that Ravel’s music is detached or unemotional, however – 
as the pianist Marguerite Long (who premiered a number of the 
composer’s pieces) pointed out, behind Ravel’s reserved exterior 
“hid a sensitive and passionate soul”. Ravel’s music is noteworthy 
for its extraordinary range of colors; in the eyes of many, he 
is considered the finest orchestrator of all twentieth-century 
composers. His mother came from the Basque region, so he 
was therefore fluent in Spanish musical styles as well as French. 
In 1928, Ravel toured North America and became fascinated 
by American jazz as well. Much like Claude Debussy, Ravel has 
often been labeled as an impressionist, but neither composer 
approved of this label, and in Ravel’s case, the term is particularly 
misleading. Ravel’s music in fact features many neo-classical 
qualities, including clear bass lines, frequent use of circle-of-fifths 
sequences, and forms that are balanced and proportional. Even 
in his more “impressionist” early works, such as the piano piece 
Jeux d’eau (1901), Ravel’s music always features a distinctive 
clarity of texture and form, a trait perhaps best epitomized in 
his Le tombeau de Couperin (1914-17). The striking mixtures 
of tonality and modality in Ravel’s melodies, his keen use of 
extended harmonies, and the innovative techniques employed in 
his piano and orchestral works also infuse his compositions with 
a progressive edge, however, creating a distinctive style that is 
widely admired and has proven virtually impossible to imitate.

Originally a six-piece piano suite in which each piece is dedicated 
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to friends who lost their lives in World War I, Le Tombeau de 
Couperin was begun in 1914 before Ravel enlisted in the French 
armed forces and completed in 1917 following his discharge. 
Arbie Orenstein notes that Ravel actually downplayed the idea 
of a specific tribute to the French composer François Couperin 
(1668-1733), but rather considered this suite a more general 
homage to the clarity and elegance of eighteenth-century French 
music. Many audience members at its premiere were struck by 
this character, perhaps expecting more somber music, but in this 
work, Ravel does not seem to cry for his fallen friends but rather 
celebrates their lives.

The orchestral version of Le Tombeau de Couperin features 
four of the original six pieces: the Prelude, Forlane, Menuet, 
and Rigaudon. Ravel keeps the instrumentation deliberately 
thin by twentieth-century standards, calling for strings, a small 
number of woodwinds, two horns, trumpet, and harp. Perhaps 
the strongest evocations of eighteenth-century French music 
can be found in the Prelude. In this vivacious opening piece, 
highly ornamented melodies are often divided between the 
strings and woodwinds. A sparse texture helps the music motor 
along and there is a sense of almost perpetual motion. Though 
the texture and ornaments evoke an earlier era, the harmonies 
have many modern inflections. The Forlane stimulated the ideas 
for the whole suite. An outdated form by the 1900s, this piece 
nevertheless features striking juxtapositions of new and old 
styles, with many unresolved harmonies that propel the music 
forward by creating a sense of tension. The Menuet begins with 
a surprisingly conclusive phrase, but this “premature answer” 
actually stimulates more questions, as the music then moves 
into unexpected harmonic territories. Perhaps the most striking 
aspect of the Menuet is its Musette middle section (a musette is a 
traditional dance form featuring harmonic or melodic drones). In 
this musette, many writers have interpreted a sense of anguish or 
sorrow finally bubbling to the surface. Returning to the graceful 
minuet style, however, the piece finishes calmly. The Rigaudon is 
an exuberant dance in C Major that makes a fitting finale for the 
orchestral suite. Even here, Ravel includes a more pastoral middle 
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section in the parallel minor. Nevertheless, the opening section is 
almost literally reprised at the end, allowing the suite to finish on 
a lively note.

Jacques Ibert
Concerto for Flute

Jacques Ibert (1890-1962) was a French composer whose works 
were in some ways conventional, but also defied classification. 
After winning the prestigious Prix de Rome in 1919, Ibert later 
became the director of the Académie de France at the Villa de 
Medici in Rome. Ibert’s life and career were strongly affected 
by world wars, as his studies at the Paris Conservatoire were 
interrupted by World War I, and after being banned by the pro-
Nazi government in World War II, he was temporarily forced into 
exile in Switzerland. Upon his return to France following the war, 
however, he eventually became director of the Paris Opera. Ibert 
refused to conform to the boundaries of any major musical trend, 
maintaining that “all systems are valid” – a statement reflected in 
the variety of styles in which he composed. Alexandra Laederich 
writes that Ibert’s music “can be festive and gay … lyrical and 
inspired, or descriptive and evocative … often tinged with gentle 
humour … all the elements of his musical language, bar that 
of harmony, relate closely to the Classical tradition”. Ibert’s early 
orchestral works are often reminiscent of impressionism, but he 
is also renowned (perhaps even more so) for writing lighthearted 
pieces, including the Divertissement for small orchestra and his 
Flute Concerto.

Ibert’s Flute Concerto, which was composed in 1932 and 
dedicated to the renowned French flutist Marcel Moyse, quickly 
found a place in the repertoire of performing flutists the world 
over. Much like Ravel’s Le Tombeau de Couperin, the orchestration 
is decidedly thin by twentieth-century standards, calling for 
two flutes, two oboes, two clarinets, two bassoons, two horns, 
trumpet, timpani and strings. Despite its rather thin orchestration, 
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however, Ibert’s Flute Concerto is a texturally and harmonically 
intricate work. The solo flute part also features great technical 
demands throughout, reflected in the rapid flourishes of the outer 
movements and the sustained lyrical passages of the second 
movement.

Hector Berlioz
Symphonie fantastique

Although Romanticism in music during the 19th century has 
been considered by many scholars to be a principally German 
phenomenon, the composer whose music and personality 
perhaps embody the Romantic era better than any other was the 
French composer Hector Berlioz (1803-1869). While he always 
enjoyed music as a child, Berlioz first studied medicine, following 
his father’s wishes. By the 1820s, however, his interest in music 
became so strong that he abandoned his medical studies and 
began to work on supplementing his musical knowledge (of 
which he had acquired precious little during his youth). On 
September 11, 1827, Berlioz first encountered the two forces that 
would influence the remainder of his life perhaps more than any 
other: the works of William Shakespeare and the actress Harriet 
Smithson. That night, he attended a performance of Hamlet in 
which Smithson played a lead role. He immediately became 
obsessed with her and for the next two to three years constantly 
wrote to her, waiting for her return to Paris while thinking of ways 
that he might approach her. While not as immediate, the effect 
that Shakespeare had on Berlioz was almost as great. For the rest 
of his life, he voraciously read Shakespeare’s works and a number 
of his major compositions were based on Shakespeare’s plays. 
In 1828, Berlioz first heard the music of Beethoven, and this also 
influenced him profoundly. From Beethoven, he grasped the 
power of instrumental music (Berlioz had been primarily a vocal 
composer to that point). The notion of integrating dramatic and 
poetic ideas into a symphonic framework was one that Berlioz 
learned from Beethoven, and which ultimately led him to his 
Symphonie fantastique.
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Berlioz’s Symphonie fantastique (1830) is in many ways the 
prototypical example of a programmatic symphony. The imagery is 
indeed fantastic, often grotesque, and the various elements of the 
story are presented in sometimes graphic detail. Also noteworthy 
is the fact that the piece is highly autobiographical; the story 
portrays Berlioz’s own deranged obsession with Harriet Smithson. 
Berlioz was a gifted writer, and he described the program that he 
published with the score in 1845 as “indispensable for a complete 
understanding of the dramatic outline of the work”. Some of the 
composer’s own words are therefore presented below as a means 
of following the piece. (Note: the capital letters are Berlioz’s own.)

“Part One: Dreams, Passions – The author imagines that a young 
musician…sees for the first time a woman who embodies all the 
charms of the ideal being of whom he has dreamed, and he falls 
hopelessly in love with her. The beloved image always appears 
in the mind’s eye of the artist linked to a musical thought whose 
character, passionate but also noble and reticent, he finds similar 
to the one he attributes to his beloved. The melodic image and its 
human model pursue him incessantly…This is the reason for the 
constant appearance, in every movement of the symphony, of the 
melody that begins the first Allegro. 

Part Two: A Ball – The artist finds himself in the most varied 
situations – in the midst of THE TUMULT OF A FESTIVITY, in the 
peaceful contemplation of the beauties of nature; but wherever 
he is, in the city, in the country, the beloved image appears before 
him and troubles his soul.

Part Three: Scene in the Fields – Finding himself in the country 
at evening, he hears in the distance two shepherds piping in 
dialogue. This pastoral duet, the scenery, the quiet rustling of the 
trees gently disturbed by the wind, certain hopes he has recently 
found reason to entertain – all these come together in giving his 
heart an unaccustomed calm, and in giving a brighter color to his 
ideas. He reflects upon his isolation; he hopes that soon he will no 
longer be alone. … But what if she were deceiving him! … This 
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mixture of hope and fear, these ideas of happiness disturbed by 
black presentiments, form the subject of the ADAGIO. 

Part Four: March to the Scaffold – Having become certain that his 
love goes unrecognized, the artist poisons himself with opium. 
The dose of the narcotic, too weak to kill him, plunges him into a 
sleep accompanied by the most horrible visions. He dreams that 
he has killed the woman he had loved, that he is condemned, led 
to the scaffold, and that he is witnessing HIS OWN EXECUTION. At 
the end of the march, the first movement melody reappears like a 
last thought of love interrupted by the fatal blow.

Part Five: Dream of a Witches’ Sabbath – He sees himself at the 
Sabbath, in the midst of a frightful assembly of ghosts, sorcerers, 
monsters of every kind…Strange noises, groans, outbursts of 
laughter, distant cries which other cries seem to answer. The 
beloved melody appears again, but it has lost its character of 
nobility and reticence; now it is no more than the tune of an 
ignoble dance, trivial and grotesque: it is she, come to join the 
Sabbath. … A roar of joy at her arrival. … She takes part in the 
devilish orgy. … Funeral knell, burlesque parody of the DIES IRAE, 
SABBATH ROUND-DANCE.”

Program notes written by Dr. Kyle Fyr
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วงดุริิยางค์ฟีลฮาริ์โมนิกแห่งปริะเทศไทย ก่อตั�งขี่�นเมื�อปี พั.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นวงดนตรีิที�ดำเนนิงานอย่างมอือาชิ้พีั ซั่�งไดก้้าวเขีา้มามบีทบาท
ทางด้านดนตรีิคลาสสิกในสังคมไทย โดยมุง่เน้นที�จะพัฒันาศักยภูาพัขีอง
นักดนตริี เผยแพัริ่และยกริะดับดนตริีคลาสสิกขีองไทยให้สามาริถูเขี้าสู่
ริะดบันานาชิ้าติได ้วงดุริยิางคฟ์ลีฮาริโ์มนกิแห่งปริะเทศไทยเป็นวงดนตรีิ
อาชิ้พีัที�ไดร้ิบัเสยีงชิ้ื�นชิ้มและความปริะทบัใจจากความมุง่มั�นในการิแสดง
บทเพัลงคลาสสกิชิ้ิ�นเอกสำหริบัวงออร์ิเคสตริา ในขีณะเดยีวกนักน็ำเสนอ
บทเพัลงไทยเดิมที�เริียบเริียงขี่�นเพัื�อบริริเลงด้วยวงออริ์เคสตริา ริวมทั�ง
การิแสดงบทเพัลงที�สริ้างสริริค์ขี่�นใหม่จากนักปริะพัันธ์์เพัลงชิ้าวไทย

วงดริุิยางคฟ์ลีฮาริโ์มนกิแหง่ปริะเทศไทยแสดงปริะจำอยูท่ี�หอแสดง
ดนตริีมหิดลสิทธ์าคาริ (Prince Mahidol Hall) มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศาลายา เป็นหอแสดงดนตริีชิ้ั�นนำที�ริองริับผู้ฟังได้ถู่ง ๒,๐๐๐ ที�นั�ง  
ล้อมริอบด้วยพัื�นที�สีเขีียว มีปริะติมากริริมตั�งอยู่ในสวนที�เงียบสงบ 
ห่างไกลจากความวุ่นวายขีองตัวเมือง ซั่�งวงดุริิยางค์ฟีลฮาร์ิโมนิกแห่ง
ปริะเทศไทยไดจ้ดัการิแสดงคอนเสริิต์ภูายในหอแสดงแหง่นี�มากกวา่ ๖๐ 
คริั�งตอ่ป ีและยงัไดแ้สดงคอนเสริิต์พัเิศษนอกสถูานที�ในกริงุเทพัมหานคริ
อย่างสม�ำเสมอ

การิเดินทางไปแสดงในริะดับนานาชิ้าติขีองวงดุริยิางค์ฟลีฮาร์ิโมนิก
แหง่ปริะเทศไทย เกิดขี่�นครัิ�งแริกในเดือนตุลาคม พั.ศ. ๒๕๕๒ เมื�อสมาคม
วงดรุิยิางค์แห่งปริะเทศญี�ปุน่ (Japanese Association of Orchestras) 
ได้เชิ้ิญให้เขี้าริ่วมแสดงในงานเทศกาลวงออริ์เคสตริาแห่งเอเชิ้ีย (Asian 

วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาริ์โมนิิกแห่่งปริะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัดขี่�นที�ศูนย์แสดงคอนเสิริ์ตโตเกียวโอเปริ่าซัิตี� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลงัจากนั�น วงดริุิยางคฟ์ลีฮาริโ์มนกิ 
แหง่ปริะเทศไทยกย็งัคงปริากฏิตวัในเวทนีานาชิ้าต ิดว้ยการิแสดงดนตริี
ที�ปริะเทศญี�ปุ่น นิวซัีแลนด์ ลาว พัม่า และล่าสุดที�ปริะเทศมาเลเซัีย

วงดุริิยางค์ฟีลฮาริ์โมนิกแห่งปริะเทศไทยได้มีโอกาสแสดงดนตริี
ต่อหน้าบุคคลสำคัญทั�งขีองไทยและริะดับโลกหลายคริั�ง การิแสดง
ในวันที� ๒๙ กันยายน พั.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการิแสดงคริั�งสำคัญที�วง 
ดรุิยิางคฟ์ลีฮาริโ์มนกิแหง่ปริะเทศไทยมคีวามภูาคภูมูใิจเปน็อยา่งยิ�ง คอื 
การิไดร้ิบัเกยีริตสิงูสดุในการิแสดงดนตริตีอ่หนา้พัริะพักัตริพ์ัริะบาทสมเดจ็
พัริะบริมชิ้นกาธิ์เบศริ มหาภูมิูพัลอดุลยเดชิ้มหาริาชิ้ บริมนาถูบพิัตริ และ
สมเดจ็พัริะกนิษฐาธ์ริิาชิ้เจา้ กริมสมเดจ็พัริะเทพัริตันริาชิ้สดุาฯ สยามบริม
ริาชิ้กมุาริ ีณ หอปริะชิ้มุริาชิ้แพัทยาลยั คณะแพัทยศาสตริศ์ริิริิาชิ้พัยาบาล 
โริงพัยาบาลศิริิริาชิ้ ในงาน “ศิริิริาชิ้คอนเสิริ์ต เทิดไท้องค์อัคริศิลปิน”  
โดยการิแสดงคริั�งนี� วงดุริิยางค์ฟีลฮาริ์โมนิกแห่งปริะเทศไทยได้อัญเชิ้ิญ
บทเพัลงพัริะริาชิ้นิพันธ์์ในพัริะบาทสมเด็จพัริะบริมชิ้นกาธิ์เบศริ มหา
ภููมิพัลอดุลยเดชิ้มหาริาชิ้ บริมนาถูบพัิตริ มาบริริเลง เพัื�อแสดงถู่งพัริะ
อัจฉีริิยภูาพัทางดนตริี

วงดรุิยิางคฟ์ลีฮาริโ์มนกิแหง่ปริะเทศไทยไดมุ้ง่มั�นสริา้งสริริคผ์ลงาน
และคณุภูาพัจนกลายเปน็วงดนตริรีิะดบัอาชิ้พีัวงแริกในปริะเทศไทย ๑๒ 
ฤดกูาลแริกภูายใตก้าริควบคมุขีองวาทยกริเกยีริตคิณุ กดุน ีเอ. อมีลิสนั  
(Gudni A. Emilsson) ไดย้กริะดบัวงดริุิยางคฟ์ลีฮาริโ์มนกิแหง่ปริะเทศไทย
ให้กลายเป็นวงที�เป็นที�ริู้จักกันในริะดับนานาชิ้าติดังเชิ้่นทุกวันนี� และใน
ฤดกูาลที� ๑๓ อลัฟอนโซั สการิาโน (Alfonso Scarano) เข้ีาริบัตำแหน่ง
วาทยกริหลกัปริะจำวงดุริยิางค์ฟีลฮาร์ิโมนิกแห่งปริะเทศไทย ซั่�งยังคงยืน
หยัดสริ้างพัื�นฐานที�มั�นคง พัริ้อมที�จะสานต่อความเชิ้ื�อมั�น และส่งเสริิม
คุณภูาพัความเป็นมืออาชิ้ีพัขีองวงต่อไป

สำหรัิบฤดูกาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุริิยางค์ฟีลฮาร์ิโมนิกแห่ง
ปริะเทศไทยมุง่หวังที�จะขียายขีอบเขีตการิแสดงออกไป มีจุดมุ่งหมาย
เพัื�อเป็นวงดนตรีิที�เขี้าถู่งผู้ฟังในทุกริะดับและมีส่วนริ่วมต่อสังคม ส่ง
มอบดนตริีในริูปแบบวงออริ์เคสตริาหลากหลายแนว เพัื�อความสำเริ็จ
สูงสุดในการิสริ้างสริริค์ผลงานที�มีคุณภูาพัริะดับนานาชิ้าติ
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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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Chairperson
Khunying Patama Leeswadtrakul

Board Members
Prof. Banchong Mahaisavariya
Dr. Boon Vanasin
Dr. Charles Henn
M.R. Chatu Mongol Sonakul
Dr. Disaphol Chansiri
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Mr. Kittiratt Na-Ranong
Mr. Kreingkrai Kanjanapokin
Mr. Narit Sektheera
Dr. Narong Prangcharoen
Prof. Piyamitr Sritara
Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
Ms. Yaovanee Nirandara

Board of Directors
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• นิักดุนิตริี •

ไวโอลิิน 1st 
โอมิริอส ยาฟริูมิส 
(หัวหน�าวง)

ปาริาโชิ้ส ปาริาชิู้ดิส
(รองหัวหน�าวง)

วิศนี วงศ์วิริุฬห์
อนันตสิทธ์ิ� นางาม
ชิ้นสริณ์ จันทริะเปาริยะ
อัคริพัล พังศาเสาวภูาคย์
ชิ้ัญญา เจริิญสุขี
ชิ้นิษฐา จ่ายเจริิญ
พััทธ์พัล จิริสุทธ์ิสาริ
สริีวันท์ วาทะวัฒนะ
อวิกา นิมิตริทริัพัย์
กริ ริุ่งเริืองชิ้ัย
ณัฐวัฒน์ เลื�อนตามผล
ภูัคศักดิ� เชิ้าวน์ฤทธ์ิ� ‡ 

ไวโอลิิน 2nd
อิงกา คอซัา *
อิทธ์ิพััทธ์์ พัิศาลไชิ้ยพัล †

กานต์ธ์ิดา แสงสว่าง
ปริาณชิ้นก ตั�งทวีวิพััฒน์
ขีจีพัริริณ แจ้งจำริัส
ธ์ัญสินี ริุจิภูาสกุล
พัิชิ้านิกา อาริีริาษฎริ์
อธ์ิยุต พัิพััฒน์กุลสวัสดิ�
พัชิ้ริพัล เตชิ้ะธ์นะชิ้ัย
ณภูัทริติภูา ปริีชิ้านนท์
วริุบล จงตริอง 
ภูัทริภูริ เด่นเกศินีล�ำ ‡ 

วิโอลิา
ไอเบ็ก อะเชิ้อริ์มาตอฟ *
ดาเนียล คีสเลอริ์ †

กฤต สุภูาพัพัานิชิ้
นวัตศิษฏิ์ กาญจนะจัย
ธ์ัชิ้พัล สริริพัาวัตริ
สุริชิ้น เลิศลบ
สุมิริาโบนู แอ็บดูคอดีริี
เสฎฐวุฒิ วงศ์ยงศิลป์

จัตสัน ไดทริิค
คมกฤต สุริิยะ ‡ 

เชลิโลิ
มาริ์ชิ้ิน ซัาเวลสกี *
จูริิส ลาคูติส †

สาหริ่าย อาษา
วริริโณพััฒริ์ ค้าพัลอยเขีียว
นิชิ้าภูา นิลแก้ว
โจนัส ซัีบีล่า 
ศิริะปริะภูา จีริะเดชิ้าธ์ริริม
แอนดริิว ฮีลี�

ดัับเบิลิเบส
เว่ย เหว่ย *
คุณากริ สวัสดิ�ชิู้โต †

ริัชิ้พัล คัมภูิริานนท์
ฤธ์วัฐริ์ สินธ์ุเทพัริัตน์
วัชิ้ริพังค์ สุภูัทริชิ้ัยวงศ์
ริะพัีพััฒน์ พังษ์ทริัพัย์
ลี� ฟ่าน 
ภูัทริพัล จิริธ์นาธ์ริ 
สิริิพังศ์ สิริิริัตนาวงศ 

พิิกโคโลิ
วิชิ้ิต ธ์ีริะวงศ์วิวัฒน์

ฟลิุต
ฮิโริชิ้ิ มะซั่ชิ้ิมา †

โอโบ 
คูเปอริ์ ไริท์ *
สมชิ้าย ทองบุญ †

จักริภูัทริ ยศโต ‡

อิงลิิช ฮอร์์น
ปริัชิ้ญา เขี็มนาค

คลิาร์ิเน็ต
ฮันเนโริเล เฟอเมียริ์ *
วริวุฒิ คำชิ้วนชิ้ื�น †
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เบสคลิาร์ิเน็ต
เกริซักอริ์ซั เกริซักี� †

บาสซููน
คริิสโตเฟอริ์ เชิ้าวบ์ *
กิตติมา โมลีย์ †

คชิ้ภูัค บุญวิภูาริัตน์
ธ์นาคาริ ธ์ีริสุนทริวัฒน์

ฮอร์์น
ธ์นภูัค พัูนพัล *
สุภูชิ้ัย โสริธ์ริ †

ดาเริน ริอบบินส์
จุฑ์า จุฬาวไลวงศ์

ทร์ัมเป็็ต
สุริสีห์ ชิ้านกสกุล *
โจเซัฟ โบว์แมน †

อลงกริณ์ เหล่าสายเชิ้ื�อ
สุชิ้ล นินทวงค์ ‡

ทร์อมโบน
ไมเคิล โริบินสัน จูเนียริ์ *
สุทธ์ิพังษ์ ไม่หน่ายกิจ †

เบสทร์อมโบน
ธ์นภููมิ ศริีวิเศษ

ทูบา
กิตติ เศวตกิตติกุล
สมิทธ์์ ชิู้กริะโทก ‡

ทิมป็านี
วริริณภูา ญาณวุฒิ *

เพิอร์์คัสชัน
ธ์นสิทธ์ิ� ศิริิพัานิชิ้วัฒนา *
อนุสริณ์ ปริาบหนองบั�ว †

ชิ้ินบุตริ เเก้วโกมินทริ์ 
คุณนิธ์ิ โบจริัส ‡

พัชิ้ริ ทู้ไพัเริาะ ‡

ฮาร์์ป็
พัริริษา สุนทริริัตนาริักษ์
ตริริกมล ดวงสวัสดิ�

* หัวหน้าเคริื�อง
† ริองหัวหน้าเคริื�อง
‡ นักศ่กษาฝึกหัดมหาวิทยาลัยมหิดล
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First Violins
Omiros Yavroumis 
(Concertmaster)
Paraschos Paraschoudis
(Assistant Concertmaster)
Visanee Vongvirulh
Anantasit Na-ngam
Chanasorn Chantarapaoraya
Akarapol Pongsarsauwaphak
Chanya Charoensook
Chanitta Jaicharoen
Pattapol Jirasuttisarn
Sreewan Wathawathana
Aviga Nimitsup
Korn Roongruangchai 
Nattawat Luantampol 
Bhakasak Jaowanaridhi ‡

Second Violins
Inga Causa *

Ittipat Pisalchaiyapol †

Kantida Sangsavang
Pranchanok Tangtaweewipat
Khajeepaan Jangjamras
Tansinee Rujipasakul
Pichanika Areeras
Atiyut Pipatkulsawat
Pacharapol Techatanachai
Naphatipa Preechanon
Warubon Chongtrong 
Pattaraporn Denkesineelam ‡

Violas
Aibek Ashirmatov *

Daniel Keasler †

Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Sumirabonu Abdukodiriy
Settawut Wongyongsil
Judson Deitrich 
Komkrit Suriya ‡

Cellos
Marcin Szawelski *

Juris Lakutis †

Sarai Arsa
Vannophat Kaploykeo

Nichapa Nilkaew
Jhonas Sibila 
Siraprapa Jeeradechatham
Andrew Healey

Double Basses
Wei Wei *

Khunakorn Svasti-xuto †

Rachapol Khumpiranond
Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supattarachaiyawong
Rapeepatana Phongsub
Li Fan 
Phattharaphon Jirathanatorn 
Siripong Sirirattanawong 

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flute
Hiroshi Matsushima †

Oboes
Cooper Wright *

Somchai Tongboon †

Jakraphat Yotto ‡

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Hannelore Vermeir *

Worawut Khamchuanchuen †

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszczyk †

Bassoons
Christopher Schaub *

Kittima Molee †

Kotchapak Boonviparut
Tanakan Theerasuntornvat

Horns
Thanapak Poonpol *

Suparchai Sorathorn †

Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong
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Trumpets
Surasi Chanoksakul *

Joseph Bowman †

Alongkorn Laosaichuea
Suchol Nintawong ‡

Trombones
Michael Robinson Jr *

Suttipong Mainaikij †

Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset

Tubas
Kitti Sawetkittikul
Samit Chukratok ‡

Timpani 
Wannapha Yannavut *

Percussion
Tanasit Siripanichwattana *

Anusorn Prabnongbua † 

Chinnabut Kaewkomin 
Koonniti Bojarus ‡

Pachara Toopairoh ‡

Harps
Pansa Soontornrattanarak
Takkamol Duongsawat

* Principal 
† Associate Principal
‡ Mahidol Student Intern
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ผูู้�อำนวยการ์ดันตร์ี
ณริงค์ ปริางค์เจริิญ

หััวหัน�าวาทยกร์
อัลฟอนโซั สการิาโน

ผูู้�ช่วยผูู้�อำนวยการ์ดันตร์ี
ธ์นพัล เศตะพัริาหมณ์

วาทยกร์ป็ร์ะจำ
ภูมริพัริริณ โกมลภูมริ

ดัุร์ิยกวีป็ร์ะจำวง
ณริงค์ ปริางค์เจริิญ

ผูู้�จัดัการ์ทั�วไป็
นพัดล ถูิริธ์ริาดล

ผูู้�จัดัการ์วงดัุร์ิยางค์
ดาเริน ริอบบินส์

งานบร์ิหัาร์ทั�วไป็วงออร์์เคสตร์า
ปาจริีย์ พัวงเดชิ้
ณัชิ้ชิ้า ไกริเวด

งานป็ฏิิบัติการ์วงออร์์เคสตร์า
ภูากริ บัวทอง

บร์ร์ณาร์ักษ์์
เซัี�ยวยี� เหอ
วีริะพังษ์ กริะสินธ์ุ์

เวที
ภูากริ บัวทอง
วีริะพังษ์ กริะสินธ์ุ์

นักวิจัย
ไคล์ เฟียริ์
บวริพังศ์ ศุภูโสภูณ
ริัฐนัย บำเพั็ญอยู่

กองบร์ร์ณาธิิการ์
ธ์นพัล เศตะพัริาหมณ์
โจเซัฟ โบว์แมน
ธ์ัญญวริริณ ริัตนภูพั

ออกแบบสิ�งพิิมพิ์
จริูญ กะการิดี
นริเศริษฐ์ ริังหอม
ปริียภูัสริ์ สิปปกริณ์

งานป็ร์ะชาสัมพิันธิ์
ปิยะพังศ์ เอกริังสี

งานถ่่ายภาพินิ�ง
คน่งนิจ ทองใบอ่อน
ปริียภูัสริ์ สิปปกริณ์

งานถ่่ายภาพิเคลิ่�อนไหัว
อริริถูวิทย์ สิทธ์ิริักษ์

ดัูแลิเว็บไซูต์
ภูริณ์ทิพัย์ สายพัานทอง
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Music Director
Narong Prangcharoen

Chief Conductor
Alfonso Scarano

Assistant Music Director
Thanapol Setabrahmana

Resident Conductor
Pamornpan Komolpamorn

Composer in Residence
Narong Prangcharoen

General Manager
Noppadol Tirataradol

Orchestra Manager
Daren Robbins

Orchestra Administration
Pacharee Phuangdej
Natcha Kraiwed

Orchestra Operations
Pakorn Buathong

Librarians
Xiaoyi He
Veerapong Grasin

Stage Managers
Pakorn Buathong
Veerapong Grasin

Researchers
Kyle Fyr
Borwonpong Supasopon
Rattanai Bampenyou

Editorial Committee
Thanapol Setabrahmana 
Joseph Bowman
Thunyawan Rattanapop

Graphic Designers
Jaroon Kakandee
Noraseth Ranghom
Preeyapat Sippakorn

Public Relation
Piyapong Ekrangsi

Photographers
Kanuengnit Thongbaion
Preeyapat Sippakorn

Video Content Creator
Attawit Sittirak

Webmaster
Pornthip Saipantong
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• VENUE MANAGEMENT •

ร์องคณบดัีฝ่่ายการ์จัดัการ์หัอแสดังดันตร์ี
แลิะอาจาร์ย์ใหัญ่่เตร์ียมอุดัมดันตร์ี
ริิชิ้าริ์ด ริาล์ฟ

ผูู้�จดััการ์สถ่านที�จัดัแสดัง (หัอแสดังดันตร์)ี
จิตติยา เนาวเพั็ญ

ผูู้�จดััการ์สถ่านที�จดััแสดัง (มหิัดัลิสิทธิาคาร์)
ปฐาพัันธ์์ หนูแก้ว

ผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายเทคนิค
ชิ้ยุตม์ เจษฎาวริานนท์

ร์องผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายเทคนิค 
สริพัล อัศวกาญจนกิจ

ผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
วริพัจน์ ปัญจมานนท์

หััวหัน�างานร์ะบบภาพิ แสง แลิะเวที
จักริยศนันท์ เตียวตริะกูล

หััวหัน�างานร์ะบบเสียง
กฤตนันท์ วิจิตริกูล

งานกำกับเวที
วัลภูา สละวาสี
ชิุ้ติพังศ์ ยองปริะยูริ

หััวหัน�างานจำหัน่ายบัตร์
พัริสวริริค์ มัจฉีิม

ผูู้�ช่วยงานจำหัน่ายบัตร์
ศิริิริัตน์ แสนเกิด

บร์ิหัาร์งาน
อุทุมพัริ สุดสวาสดิ�
ศริีวิตริา ปิ�นตบแต่ง

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบเสียง
ขีวัญพัล เมืองหมุด
นวกริ นวนพัริัตน์สกุล

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบดัิจิตอลิ
อภูิวัฒน์ เศริษฐจาริุริักษ์

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบภาพิ 
แสง แลิะเวที
ธ์ีริพังษ์ เกียริติกมลชิ้ัย
อภูิริักษ์ ฟักภูู่
ปริีดี ตันสุวริริณ
ศิริิพัริ ศริีเพั็ญแก้ว 
อริริถูพัริ ปริะกอบเพัชิ้ริ
วัชิ้ริะ วิชิ้ัยดิษฐ

เจ�าหัน�าที�ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
จิริศักดิ� ทับทิมหอม
บัณฑ์ิต โอษคลัง
วสันต์ ริัตนนิธ์าน

ยินดีต้อนริับทุกท่านเขี้าสู่หอปริะชิุ้มมหิดลสิทธ์าคาริและหอแสดงดนตริี หากท่านมี
ขี้อเสนอแนะเกี�ยวกับสถูานที�จัดงาน กริุณาแจ้งมาที� mshall@mahidol.ac.th หริือ
ติดต่อริองคณบดีฝ่ายการิจัดการิหอแสดงดนตรีิและอาจาริย์ใหญ่เตริียมอุดมดนตริี 
richard.ral@mahidol.ac.th



41

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
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Thailand Philharmonic Orchestra

Pamornpan Komolpamorn
Resident Conductor

Pomelo Town
Krit Buranavitayawut, Alto Saxophone

Darin Pantoomkomol, Piano
Noppadol Tirataradol, Double Bass

Sarute Wijitwechakarn, Drums

Guest Soloist
Kom Wongsawat, Piano

11 June 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Thailand International Jazz 
Conference 2022

A Tale from Pomelo Town (50’) Darin Pantoomkomol
 (b. 1971)
 Once upon a Time Arr. Sarit Tanpensuk
 The Stranger Arr. Sarute Wijitwechakarn
 The Mission Arr. Pinchanan Jaiprasong
 Light Arr. Napat Tangsujaritpun




