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Henryk Wieniawski
Op. 22 (22’)
(1835-1880)
Allegro moderato
Romance
Allegro con fuoco - Allegro moderato (à la zingara)
INTERMISSION
Symphonic Dances
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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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Lana Trotovšek
Violin

Violinist Lana Trotovšek has captivated audiences with her “true
feel of live intuitive performance” (The Strad) and for bringing
“freshness, depth and insight” to her interpretations. Washington
Post has described her as “Radiant” and praised her “clean, refined
tone with musical sense of phrasing and impeccable intonation.”
Since her debut with the Mariinsky Theatre Orchestra under
Valery Gergiev in 2012, Lana Trotovšek appeared with some of
the world’s finest orchestras. In 2014 she toured with the Moscow
Soloists and Yuri Bashmet and in 2016 she performed Prokofiev’s
Violin Concerto No.1 with the London Symphony Orchestra
under Gianandrea Noseda. Her highlights in 2019 include
Tchaikovsky violin concerto with the Royal Philharmonic Orchestra
under Rafael Payare, Mendelssohn violin concerto with the RTS
Symphony Orchestra in the Shanghai Oriental Arts Centre and
an evening recital at the Wigmore Hall. Over the past few years
Lana has collaborated with Tan Dun and Orchestra Teatro Verdi,
the Shanghai and Slovenian Philharmonic, as well as Uros Lajovic
and the Sarajevo Philharmonic Orchestra, the RTV Slovenia under
George Pehlivanian, the Kalamazoo Symphony Orchestra, and
the Chamber Orchestra of Philadelphia, where she was described
as “an emerging voice to watch” by Philadelphia Inquirer. In
2016/17 Lana performed double violin concertos with Sergey
Krylov and the Lithuanian Chamber Orchestra on a number of
occasions including the Al Bustan Festival in Lebanon in 2018. In
summer 2017 she was touring with John Malkovich and I Solisti
Aquilani, performing Bach’s A minor violin concerto in festivals
Emilia Romagna, Ljubljana, and Mittelfest.
Trotovšek has performed at some of the most prestigious venues,
including Wigmore Hall, Vienna’s Konzerthaus, Teatro la Fenice
in Venice, Amsterdam’s Concertgebouw and Muziekgebouw in
Eindhoven. Her talent has taken her beyond Europe to perform in
China, Japan, the UAE, Canada, the USA.
She has also been featured as an artist at renowned international
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festivals including Rheingau, Aix en Provence, Shanghai
International Arts Festival, Festival Internacional de Santander,
Dubrovnik, Bad Kissingen, St Magnus International and
Aldeburgh.
Trotovšek was born in Ljubljana, Slovenia, to a family of musicians.
At the age of four she began playing the violin under the
guidance of Majda Jamsek. When she was 17 years old her
talent was recognized by Ruggiero Ricci who mentored her at
the Academy Mozarteum in Salzburg. During this period, she
continued her studies at the Academy of Music, University of
Ljubljana with Volodja Balzalorsky and Primoz Novsak. In 2005,
her passion and skill were rewarded with the Prešeren Award,
the highest university award for arts in Slovenia, following
her performance of the Khachaturian Violin Concerto with the
Slovenian Philharmonic Orchestra under George Pehlivanian.
Between 2006 and 2011 she was a member of the Greenwich
Piano Trio with cellist Stjepan Hauser and pianist Yoko Misumi.
They won the Solti Foundation Award, The Tunnell Trust Award
and other first prizes in chamber music competitions across
Europe. They were guided by the Beaux Arts Trio cellist Bernard
Greenhouse and pianist Menahem Pressler as well as Stephen
Kovachevich.
Trotovšek continued her studies at Trinity College of Music with
Vasko Vassilev, Boris Brovtsyn, and Rivka Golani, and at the Royal
College of Music with Itzhak Rashkovsky, winning many prizes.
Between 2011 and 2013 she was the first violinist of the Badke
String Quartet, winners of the Melbourne International Chamber
Music Competition.
Lana Trotovšek lives in London and is a violin Professor at the
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. She maintains
close ties to her home country where she performs regularly and
is a visiting Professor at the Academy of Music in Ljubljana. She
plays a 1750 Pietro Antonio dalla Costa violin.
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Program Notes

Phenomenon
บทเพลง Phenomenon ได้้รับั แรงบัันดาลใจจากปรากฏการณ์์ธรรมชาติิ
ที่่ลี้้� ลั� บั และน่่าพิิศวง อย่่างเช่่นปรากฏการณ์์แสงเหนืือ ปรากฏการณ์์ดาวตก
และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ปรากฏการณ์์บั้้ง� ไฟพญานาค ปรากฏการณ์์นี้้เ� ป็็น
ปรากฏการณ์์พิเิ ศษที่่เ� กิิดขึ้้น� ช่่วงวัันออกพรรษาของทุุกปีี บริิเวณแม่่น้้ำโขง
ที่่�กิินพื้้�นที่่�ไปกว่่า ๒๐ กิิโลเมตร ในอำเภอโพนพิิสััย จัังหวััดหนองคาย
บทเพลง Phenomenon บรรยายถึึงบรรยากาศและความตื่่�นเต้้นของ
ปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติินี้้� บทเพลงเริ่่�มต้้นด้้วยความวุ่่�นวายของ
ผู้้�คนที่่�เดิินทางไปยัังแม่่น้้ำโขงเพื่่�อชมบั้้�งไฟพญานาค หลัังจากนั้้�นมีีการ
บรรยายถึงึ บั้้�งไฟที่่ป� รากฏอยู่่�ใต้้แม่่น้้ำ ลอยขึ้้น� จากน้้ำสู่่�ท้้องฟ้้า แล้้วหาย
ไปโดยไม่่ตกลงสู่่�พื้้�นดัังเช่่นบั้้�งไฟปกติิ มีีตำนานเล่่าขานกัันว่่า พญานาค
ได้้แสดงบั้้�งไฟนี้้�เพื่่�อเฉลิิมฉลองที่่�พระพุุทธเจ้้าเสด็็จกลัับสู่่�โลกหลัังจาก
การเสด็็จขึ้้�นไปโปรดพระมารดาที่่�สวรรค์์ชั้้�นดาวดึึงส์์ บทเพลงนี้้�เต็็มไป
ด้้วยพลัังที่่เ� ปรีียบเสมืือนสััญลัักษณ์์ของการเฉลิิมฉลอง ความศรััทธาอััน
แรงกล้้าของพญานาคที่่มีีต่
� อ่ พระพุุทธเจ้้า และผู้้ค� นที่่เ� ดิินทางไปชมบั้้�งไฟ
พญานาค ผมมัักจะหลงใหลในพลัังของความมืืดและความสว่่างของแสง
ที่่อ� ยู่่�ภายใต้้ความมืืด และพยายามที่่จ� ะถ่่ายทอดพลัังเหล่่านั้้�นออกมาใน
บทเพลง บทเพลง Phenomenon นี้้�ยัังเป็็นการทดลองการใช้้เสีียงที่่�อยู่่�
ภายในเสีียงอื่่�นๆ และการใช้้โน้้ตที่่�เคลื่่�อนที่่�ภายในโน้้ตที่่�ค้้างไว้้ ลัักษณะ
ภายนอกของดนตรีีถืือเป็็นส่่วนที่่ส� ำคััญอย่่างยิ่่�ง ระยะห่่างระหว่่างเครื่่อ� ง
ดนตรีีและความดัังเบา (crescendo และ diminuendo) ถืือเป็็นปััจจััย
หลัักที่่ช่� ว่ ยสร้้างบรรยากาศและคุุณภาพของเสีียง (timbre) การเปิิดเผย
รายละเอีียดไปมากกว่่านี้้�จะทำให้้บทเพลงนี้้�ดููไม่่ “ลึึกลัับและน่่าพิิศวง”
บทแปลภาษาไทย โดย ดร.สกาวรุ้้�ง สายบุุญมีี
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เอ็็นริิค เวีียนเนีียฟสกีี

(ค.ศ. ๑๘๓๕-๑๘๘๐)
ไวโอลิินคอนแชร์์โต หมายเลข ๒ ในบัันไดเสีียงดีีไมเนอร์์
ผลงานลำดัับที่่� ๒๒
เอ็็นริิค เวีียนเนีียฟสกีี จััดเป็็นศิิลปิินเดี่่�ยวเครื่่�องดนตรีีฝีีมืือเยี่่�ยม
ที่่ส� ามารถประพัันธ์์บทเพลงที่่ไ� ว้้ใช้้สำหรัับแสดงเดี่่ย� วอวดฝีีมือื ด้้วยตนเอง
ได้้ การเป็็นได้้ทั้้ง� ศิิลปิินเดี่่ย� วและนัักแต่่งเพลงเป็็นความสามารถที่่สื� บื ทอด
มานัับแต่่ยุคุ บาโรกในศตวรรษที่่� ๑๗ เวีียนเนีียฟสกีียัังเป็็นบุุคคลที่่คู่่�� ควร
กัับคำว่่า “ตำนาน” ในหลาย ๆ ประการ เขาเป็็นหนึ่่�งในเด็็กอััจฉริิยะ
ที่่�ได้้ผ่่านเข้้าศึึกษาในสถาบัันดนตรีีชั้้�นนำระดัับโลกที่่�กรุุงปารีีส (Paris
Conservatoire) ตั้้�งแต่่อายุุได้้เพีียง ๙ ขวบ จบการศึึกษาในวััยเพีียง
๑๓ ปีี และก็็เริ่่ม� วิิถีีชีีวิติ ในอาชีีพศิิลปิินเดี่่ย� วไวโอลิินที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงขจรขจาย
ไปทั่่�วยุุโรป ในวััย ๒๕ ปีี เขาได้้รัับเชิิญจากอัันโตน รููบิินสไตน์์ (Anton
Rubinstein) ให้้ไปเยืือนเมืืองเซนต์์ปีีเตอร์์สเบิิร์์ก (St. Petersburgh)
ซึ่่�งเขาได้้ใช้้เวลาพำนัักอยู่่� ๑๒ ปีี ในตำแหน่่งศาสตราจารย์์ไวโอลิินประจำ
สถาบัันดนตรีีแห่่งเมืืองนี้้� และออกแสดงดนตรีีอย่่างสม่่ำเสมอ อีีกทั้้�งได้้
มีีโอกาสออกไปตระเวนแสดงคอนเสิิร์์ตในสหรััฐอเมริิการ่่วมกัับอัันโตน
รููบิินสไตน์์ ในรายการแสดงกว่่า ๒๐๐ รายการ
เขาเป็็นหนึ่่�งในตำนานฝีีมือื ไวโอลิินระดัับขั้้น� เทพ ที่่ห� ลายคนยอมรัับ
ว่่ายิ่่�งใหญ่่ในระดัับเป็็นผู้้�สืืบทอดตำนานไวโอลิินอย่่างนิิกโคโล ปากานิินีี
(Niccolo Paganini) เขามีีชื่่�อเสีียงในด้้านเทคนิิคการใช้้มืือซ้้ายที่่�น่่าทึ่่�ง
แต่่ว่่ากัันว่่าเทคนิิคการใช้้คัันชัักในมืือขวานั้้�นมีีลัักษณะแปลกประหลาด
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พิิสดาร ผิิดแบบแผนที่่�ไม่่น่่าจะเป็็นแบบอย่่างได้้ และที่่�เหนืือไปกว่่านั้้�น
ก็็คืือ เขาเป็็นนัักไวโอลิินในศตวรรษที่่� ๑๙ ที่่�ประสบความสำเร็็จอย่่าง
สููงในการใช้้เทคนิิคการสั่่�นไหวของกระแสเสีียง (ที่่เ� รีียกว่่า Vibrato) ซึ่่�ง
ในขณะนั้้�นยัังไม่่ได้้รัับการยอมรัับในการเล่่นไวโอลิินดัังเช่่นทุุกวัันนี้้� จน
ศิิลปิินเดี่่�ยวไวโอลิินอย่่างฟริิตซ์์ ไครซ์์เลอร์์ (Fritz Kreisler) กล่่าวว่่า
“เขาได้้เป็็นผู้้น� ำพาเทคนิิค Vibrato สู่่�การยอมรัับในวงกว้้าง ในระดัับสููง
อย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน”
ในบทบาทของนัักประพัันธ์์ดนตรีีนั้้�น เวีียนเนีียฟสกีีมีีผลงานการ
ประพัันธ์์ดนตรีีไม่่มากนััก และก็็เป็็นบทเพลงเดี่่ย� วไวโอลิินที่่เ� ขาเขีียนขึ้้น�
เพื่่�อไว้้ใช้้บรรเลงเดี่่�ยวอวดฝีีมืือตนเองในการแสดงคอนเสิิร์์ตต่่าง ๆ มีี
บทเพลงไวโอลิินคอนแชร์์โต ๓ บท (ซึ่่�งหมายเลข ๓ สููญหายไป) และ
บทเพลงไวโอลิินคอนแชร์์โต หมายเลข ๒ ที่่�ท่่านจะได้้ฟัังกัันในวัันนี้้� ก็็
เป็็นหมายเลขที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููงและจััดอยู่่�ในคลัังวรรณกรรม
ไวโอลิินคอนแชร์์โตมาตรฐาน ที่่�ศิิลปิินเดี่่�ยวไวโอลิินและผู้้�รัักดนตรีีทั่่�ว
โลกให้้ความสนใจกัันอยู่่�เสมอมา
บทเพลงได้้รับั การนำออกแสดงรอบปฐมทััศน์์ในวัันที่่� ๒๗ พฤศจิิกายน
ค.ศ. ๑๘๖๒ ที่่�เมืืองเซนต์์ปีีเตอร์์สเบิิร์์ก โดยมีีอัันโตน รููบิินสไตน์์ เป็็น
วาทยกร ได้้ตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในปีี ค.ศ. ๑๘๗๐ พร้้อมคำจารึึกอุุทิิศให้้แก่่
สหายรัักที่่เ� ป็็นตำนานศิิลปิินเดี่่ย� วไวโอลิินชาวสเปน “พาโบล เดอ ซารา
ซาเต” (Pablo de Sarasate)
บทเพลงแบ่่งออกเป็็น ๓ ท่่อน ดัังนี้้�
ท่่อนแรก : Allegro moderato (เร็็ว พอประมาณ)
วงออร์์เคสตราเปิิดการนำเสนอแนวทำนองหลััก (Exposition) ขึ้้น�
มาก่่อน แนวทำนองแรกมีีลัักษณะลึึกลัับ เร่่าร้้อน กระวนกระวาย อยู่่�
ในบัันไดเสีียงหลัักคืือดีีไมเนอร์์ ในอีีกอึึดใจเดีียวแนวทำนองรองก็็ตามมา
ในบัันไดเสีียงเอฟเมเจอร์์ที่่�โล่่งกระจ่่างขึ้้�นบ้้าง (นำเสนอโดยแตรฮอร์์น
และกลุ่่�มเครื่่�องลมไม้้) แนวทำนองแรกและแนวทำนองรองนำเสนอ
สลัับกัันไป-มา จนนำไปสู่่�พลัังความดัังอัันก้้องกัังวานโดยกลุ่่�มเครื่่�อง
ลมทองเหลืือง จากนั้้�นแนวบรรเลงเดี่่�ยวไวโอลิินจึึงบรรเลงสอดเข้้ามา
ในลัักษณะลีีลาอ่่อนหวานแบบเพลงร้้อง แนวบรรเลงเดี่่�ยวไวโอลิินและ
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วงออร์์เคสตราร่่วมกัันนำเสนอแนวทำนองทั้้�งสองในลัักษณะขยายและ
สร้้างพััฒนาการพลิิกแพลงไปอย่่างยืืดยาว โดยในท่่อนนี้้� เวีียนเนีียฟสกีี
ไม่่สร้้างส่่วนย้้อนกลัับ (Recapitulation) ของบทเพลงตามแบบฉัันทลัักษณ์์
โซนาตา (Sonata) มาตรฐานทั่่�วไป บทเพลงต่่อเนื่่�องเข้้าสู่่�ท่่อนที่่�สอง
โดยไม่่มีีการหยุุดพัักระหว่่างท่่อน
ท่่อนที่่�สอง : Romance, Andante non troppo (ช้้าแต่่ไม่่มาก
นััก ในอารมณ์์อ่่อนหวานแบบโรมานซ์์)
เลโอโปลด์์ อาวเออร์์ (Leopold Auer) ปรมาจารย์์ไวโอลิินคน
สำคััญแห่่งสำนัักรััสเซีีย กล่่าวถึึงความงามในท่่อนช้้านี้้�เอาไว้้ว่่า “นี่่�คืือ
เพลงร้้องในวิิถีีทางที่่�ทำให้้พวกเราลืืมเครื่่�องดนตรีีไปเลย” แนวทำนอง
หลัักอยู่่�ในบัันไดเสีียงบีีแฟลตเมเจอร์์ ในอััตราจัังหวะ 12/8 ซึ่่�งนำไปสู่่�
ช่่วงสููงสุุดในพลัังอารมณ์์ตอนกลางท่่อน บทเพลงในท่่อนนี้้�เลื่่�อนไหลเข้้า
สู่่�ท่่อนสุุดท้้ายโดยไม่่มีีการหยุุดพัักระหว่่างท่่อนเช่่นเดีียวกััน
ท่่อนสุุดท้้าย : Allegro con fuoco - Allegro moderato (a
la Zingara) (เร็็วและร้้อนแรงประดุุจเปลวไฟ - ตามมาด้้วยจัังหวะ
เร็็วปานกลางในลีีลาแบบดนตรีียิิปซีี)
เปิิดการบรรเลงในลีีลาอัันร้้อนแรงขึ้้น� มาด้้วยการบรรเลงอัันรวดเร็็ว
อวดฝีีมือื แบบกึ่่ง� คาเด็็นซา (Cadenza) นำเข้้าสู่่�แนวทำนองหลัักของท่่อน
นี้้�ที่ร้่� อ้ นแรงแบบดนตรีียิิปซีีฮัังการีี เอ็็นริิค เวีียนเนีียฟสกีี สร้้างเอกภาพ
ให้้แก่่บทเพลงนี้้�ด้้วยการหยิิบยกแนวทำนองรองจากท่่อนแรกมาใช้้เป็็น
แนวทำนองแทรก (Episode) ในท่่อนสุุดท้้ายนี้้� และสร้้างแนวทำนอง
แทรกอีีกทำนองหนึ่่�งขึ้้น� มาในลีีลาแบบเพลงเต้้นรำโพโลเนซ (Polonaise)
เพื่่�อสร้้างสีีสัันอัันหลากหลายในฉัันทลัักษณ์์รอนโด (Rondo) ที่่มีีชีีวิ
� ตชีี
ิ วา
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เลโอนาร์์ด เบิิร์์นสไตน์์

(ค.ศ. ๑๙๑๘-๑๙๙๐)
ซิิมโฟนิิกแดนซ์์ จากละครเพลงเรื่่�องเวสต์์ไซด์์ สตอรีี
เลโอนาร์์ด เบิิร์์นสไตน์์ เป็็น “มนุุษย์์ดนตรีี” ในความหมายที่่�น่่า
ศึึกษาเรีียนรู้้แ� ละเป็็นแบบอย่่างในระดัับปรากฏการณ์์แห่่งศตวรรษที่่� ๒๐
เขาเป็็นพลเมืืองอเมริิกันั โดยกำเนิิด เกิิดและเติิบโตในมลรััฐแมสซาชููเซตส์์
(Massachusetts) เบิิร์์นสไตน์์เป็็นทุุก ๆ ความหมายของ “มนุุษย์์
ดนตรีี” ไม่่ว่า่ จะเป็็น นัักประพัันธ์์ดนตรีี ผู้้อ� ำนวยเพลง ศิิลปิินเดี่่ย� วเปีียโน
ครูู อีีกทั้้�งสื่่�อสารมวลชนผู้้�บรรยายให้้ความรู้้�ทางดนตรีีแก่่เยาวชนและ
ผู้้�สนใจดนตรีีทั่่�ว ๆ ไป ซึ่่�งเขาประสบความสำเร็็จในระดัับสููงสุุดในทุุก ๆ
บทบาททางดนตรีี
ละครเพลงเรื่่อ� ง “เวสต์์ไซด์์ สตอรีี” (West Side Story) มีีที่่ม� าที่่�
ย้้อนกลัับไปในปีี ค.ศ. ๑๙๔๙ เมื่่�อเบิิร์น์ สไตน์์และสหายศิิลปิินอย่่างเจโรม
รอบบิินส์์ (Jerome Robbins) นัักประดิิษฐ์์ท่า่ เต้้น และอาเธอร์์ ลอเรนส์์
(Arthur Laurents) นัักเขีียนบทละคร ได้้มาร่่วมกัันครุ่่�นคิิด-สนทนา
หาทางนำเอาวรรณกรรมบทละครอมตะเรื่่อ� งโรเมโอและจููเลีียต (Romeo
and Juliet) ของวิิลเลีียม เชกสเปีียร์์ (William Shakespeare) กลัับ
มาเล่่าใหม่่ ตีีความใหม่่ ในบริิบทและฉากแห่่งความขััดแย้้งที่่�เกิิดขึ้้�นใน
มหานครนิิวยอร์์กในช่่วงเวลานั้้�น เบิิร์น์ สไตน์์ได้้เคยย้้อนรำลึึกความหลัังว่่า
“ในนิิวยอร์์ก มีีพวกชาวเปอร์์โตริิโก (Puerto Rico) อาศััยอยู่่�มากมาย
และในตอนนั้้�นตามหน้้าหนัังสืือพิิมพ์์ก็็เต็็มไปด้้วยข่่าวเหตุุการณ์์รุุนแรง
ความขััดแย้้งในหมู่่�แก๊๊งอัันธพาลวััยรุ่่�น” เหตุุการณ์์ความขััดแย้้งเกิิดขึ้้�น
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ในหมู่่�คนต่่าง ๆ ในสัังคมนิิวยอร์์ก
โครงการนี้้�ของเบิิร์น์ สไตน์์และสหายใช้้เวลานานพอควรในการตกผลึึก
แรกเริ่่ม� เดิิมทีีจะตั้้�งเค้้าโครงเรื่่อ� งในชื่่อ� “East Side Story” ซึ่่�งเป็็นเรื่่อ� ง
เกี่่ย� วกัับคู่่�รักั ที่่ไ� ม่่สมหวัังระหว่่างสาวชาวยิิวกัับหนุ่่�มชาวคาทอลิิกที่่อ� าศััย
อยู่่�ทางแถบตะวัันออกเฉีียงใต้้ของนิิวยอร์์ก แต่่ต่อ่ มาก็็เปลี่่ย� นแปลงเพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์ที่่�กำลัังคุุกรุ่่�นอยู่่�ในขณะนั้้�นให้้มากขึ้้�น นั่่�นคืือ
เรื่่อ� งราวความขััดแย้้งระหว่่างแก๊๊งวััยรุ่่�นอัันธพาลต่่าง ๆ (มีีผู้้�ตั้้ง� ข้้อสัังเกต
ว่่า ดนตรีีในละครเพลงเรื่่�องนี้้�มีีความสอดคล้้องและพััฒนาการที่่�ควบคู่่�
ไปกัับอุุปรากรเรื่่อ� ง Candide ที่่เ� บิิร์น์ สไตน์์กำลัังประพัันธ์์อยู่่�ในขณะนั้้�น)
เบิิร์น์ สไตน์์ใช้้เวลาในการประพัันธ์์ละครเพลงเรื่่อ� งนี้้�ในช่่วงระหว่่างปีี ค.ศ.
๑๙๕๕ จนถึึงช่่วงฤดููร้้อนของปีี ค.ศ. ๑๙๕๗ ละครเพลง “West Side
Story” นำออกแสดงรอบปฐมทััศน์์ในวัันที่่� ๑๙ สิิงหาคม ค.ศ. ๑๙๕๗
ณ กรุุงวอชิิงตััน และได้้รัับการนำออกแสดงอีีกถึึง ๗๗๒ ครั้้�งที่่�โรงละคร
บรอดเวย์์ (Broadway) ในระยะเวลาเพีียง ๒ ปีี อีีกทั้้�งยัังได้้รัับการนำ
ไปสร้้างเป็็นภาพยนตร์์ในปีี ค.ศ. ๑๙๖๑
ในราวต้้นปีี ค.ศ. ๑๙๖๑ เบิิร์์นสไตน์์ได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขสกอร์์ดนตรีี
และคััดเลืือกบทเพลง ๙ เพลงมารวมกัันในลัักษณะเพลงชุุดเต้้นรำที่่เ� ขา
เรีียกมัันว่่า ซิิมโฟนิิกแดนซ์์ (Symphonic Dances) โดยมีีแรงผลัักดััน
โครงการนี้้�มาจากการจััดคอนเสิิร์ต์ เพื่่�อหารายได้้สมทบกองทุุนเพื่่�อผู้้เ� กษีียณ
อายุุแห่่งวงนิิวยอร์์กฟีีลฮาร์์โมนิิก ที่่จั� ดั งานนี้้�ขึ้น้� ในคืืนก่่อนวัันเทศกาลแห่่ง
ความรััก งานนี้้�ยังั ได้้แสดงออกถึึงความรัักความผููกพัันระหว่่างเบิิร์น์ สไตน์์
กัับวงนิิวยอร์์กฟีีลฮาร์์โมนิิก และยัังเป็็นเสมืือนการแสดงความยิินดีีที่่�
เบิิร์น์ สไตน์์ยอมรัับต่่อสััญญาในการเป็็นวาทยกรให้้แก่่วงดนตรีีนี้้�ต่อ่ ไปอีีก
๗ ปีี ในการทำให้้บทเพลงชุุดนี้้มีี� ประสิิทธิิภาพเหมาะสมยิ่่�งขึ้้น� ผู้้�ช่ว่ ยงาน
ดนตรีีสองคนของเขา คืือ ซิิด รามิิน (Sid Ramin) และเออร์์วินิ คอสทาล
(Irwin Costal) ผู้้�ที่ช่่� ว่ ยกัันเรีียบเรีียงดนตรีีละครเพลงเพื่่�อไปใช้้ประกอบ
ในฉบัับภาพยนตร์์ ได้้เสนอแนะให้้เบิิร์น์ สไตน์์เรีียงลำดัับบทเพลงใหม่่ โดย
ไม่่ต้้องเรีียงตามลำดัับเรื่่�องราวในละครเพลง แต่่ให้้เรีียงลำดัับใหม่่ตาม
ความต่่อเนื่่�องแห่่งเนื้้�อหาดนตรีีในตััวเอง ซึ่่�งในบทเพลงชุุดนี้้จ� ะมีีบทเพลง
ยอดนิิยมในเรื่่อ� งแค่่ Somewhere และ Maria เท่่านั้้�น โดยไม่่มีีบทเพลง
ยอดนิิยมอื่่�น ๆ อาทิิ America, One Hand-One Heart, I Feel Pretty
และ Tonight รวมอยู่่�ด้ว้ ย บทเพลงชุุดเต้้นรำ (Symphonic Dances) นี้้�
นำออกแสดงรอบปฐมทััศน์์ ณ คาร์์เนกีีฮอลล์์ (Carnegie Hall) ในคืืน
19

วัันที่่� ๑๓ กุุมภาพัันธ์์ ค.ศ. ๑๙๖๑ บรรเลงโดยวงนิิวยอร์์กฟีีลฮาร์์โมนิิก
อำนวยเพลงโดย ลููกััส ฟอส (Lukas Foss) โดยใช้้ชื่่�อรายการว่่า “A
Valentine for Leonard Bernstein” ซึ่่�งเป็็นรายการพิิเศษหารายได้้
เข้้ากองทุุนผู้้�เกษีียณอายุุของวงดนตรีีนี้้�เอง
บทเพลงได้้รัับการเรีียงลำดัับใหม่่เป็็นชุุด ๙ บทเพลง ดัังนี้้�
Prologue (Allegro moderato = เร็็วปานกลาง) : ความเป็็น
ปฏิิปัักษ์์ที่่�ทวีีคููณยิ่่�งขึ้้�น ระหว่่างแก๊๊งวััยรุ่่�น แก๊๊งชาคส์์ (Sharks) และ
แก๊๊งเจตส์์ (Jets)
Somewhere (Adagio = ช้้า) : บััลเลต์์ในฝััน สองแก๊๊งผสาน
มิิตรไมตรีีกััน
Scherzo (Vivace e leggiero = เร็็วมากอย่่างบางเบา-อ่่อนโยน) :
ในความฝัันเดีียวกัันนั้้�น พวกเขาก็็แยกจากกัันออกไปสู่่�นอกกำแพงเมืือง
และพบกัับดิินแดนอัันกว้้างใหญ่่ ขอบฟ้้าอัันกว้้างไกล อากาศสดชื่่�น และ
แสงแดดอัันเจิิดจ้้า
Mambo (Presto = เร็็วมาก) : กลัับมาสู่่�โลกแห่่งความจริิงอีีก
ครั้้�ง เมื่่�อสองแก๊๊งมาเต้้นรำประชัันกัันอย่่างร้้อนแรง
Cha-Cha (Andantino con grazia = ช้้าอย่่างสง่่างาม) : คู่่�รััก
อัันเคราะห์์ร้้ายไม่่สมหวััง (โทนีีและมาเรีีย) ได้้มาพบหน้้ากัันเป็็นครั้้�ง
แรกและได้้เต้้นรำด้้วยกััน
Meeting Scene (Meno mosso = ค่่อนข้้างช้้า) : ดนตรีีประกอบ
การสนทนากัันครั้้�งแรกของทั้้�งคู่่�
Cool Fugue (Allegretto = เร็็วปานกลาง) : การเต้้นรำอััน
งดงาม ซึ่่�งแก๊๊งเจตส์์ได้้พยายามควบคุุมอารมณ์์ ความเกลีียดชััง
Rumble (Molto allegro = เร็็วมาก) : บรรยากาศแห่่งการ
ปะทะกััน เมื่่�อหััวหน้้าแก๊๊งทั้้�งสองถููกสัังหาร
Finale (Adagio = ช้้า) : ดนตรีีแห่่งความรัักที่่ช� วนให้้รำลึึกไปถึงึ
บรรยากาศแห่่งความฝัันที่่ส� องแก๊๊งผููกมิิตรไมตรีีกัันในบทเพลง Somewhere
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จอร์์จ เกิิร์์ชวิิน

(ค.ศ. ๑๘๙๘-๑๙๓๗)
แอน อเมริิกััน อิิน ปารีีส
บทเพลง “แอน อเมริิกััน อิิน ปารีีส” ของจอร์์ช เกิิร์์ชวิิน นี้้� คืือ
หนึ่่�งในตััวอย่่างแห่่งความสำเร็็จของการผสมผสานศิิลปะดนตรีีระหว่่าง
ดนตรีีแจ๊๊สและดนตรีีคลาสสิิกของเขา และนี่่�ยัังอาจจะเป็็นอีีกตััวอย่่าง
หนึ่่�งของผลงานดนตรีีที่่�ชาวอเมริิกัันกำลัังแสวงหาอััตลัักษณ์์บางอย่่าง
ในศิิลปะดนตรีีของตััวเองอีีกด้้วย บทเพลงนี้้�จััดอยู่่�ในงานประเภท
ซิิมโฟนิิกโพเอ็็ม (Symphonic Poem) หรืือดนตรีีพรรณนาเล่่าเรื่่�องราว
เหตุุการณ์์อะไรบางอย่่าง ซึ่่�งในกรณีีนี้้�คือื การเล่่าเรื่่อ� งราวการไปท่่องเที่่ย� ว
กรุุงปารีีสของตััวเขาเอง อัันละม้้ายคล้้ายคลึึงกัับแนวคิิดบทเพลงเชิิง
พรรณนาอื่่น� ๆ ที่่เ� คยมีีมาก่่อน เช่่น การไปเยืือนอิิตาลีีของเมนเดลโซห์์น
(Felix Mendelssohn) ในซิิมโฟนีี หมายเลข ๔ (Italian) หรืือการเล่่า
เรื่่�องราวชีีวิิตตััวเองในบทเพลง A Hero’s Life ของริิคาร์์ด ชเตราส์์
(Richard Strauss)
เป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดว่่าเกิิร์์ชวิินเป็็นผู้้�ที่่�ยกระดัับดนตรีีสมััยนิิยม
(Popular Music) ด้้วยการใช้้องค์์ความรู้้�และทฤษฎีีตะวัันตกสากลขั้้�น
สููงเข้้าไปประยุุกต์์ใช้้ ถืือเป็็นการทำให้้ดนตรีีสมััยนิยิ มเป็็นผลงานที่่สูู� งด้้วย
เนื้้�อหาและชั้้น� เชิิงทางดนตรีี ส่่วนในด้้านดนตรีีคลาสสิิก เขาก็็นำเอารููปแบบ
ดนตรีีสมััยนิยิ มและดนตรีีแจ๊๊สบางอย่่างเข้้าไปผสมผสานเพื่่�อสร้้างดนตรีี
คลาสสิิกในรููปแบบใหม่่ขึ้น้� มา มิิตรภาพและความสััมพัันธ์์ระหว่่างเขาและ
มััวริิซ ราเวล (Maurice Ravel) เป็็นเรื่่�องที่่�น่่าพิิจารณา เขาได้้รัับแรง
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บัันดาลใจอัันแรงกล้้าจากมััวริิซ ราเวล และเคยขอร้้องที่่�จะฝากตััวเป็็น
ลููกศิิษย์์ของราเวล แต่่ก็็ได้้รัับการปฏิิเสธแบบน่่าชื่่�นใจและตรงไปตรงมา
ว่่า “ทำไมคุุณจะต้้องมาเป็็นราเวลชั้้�นรอง ในเมื่่�อคุุณเองก็็สามารถเป็็น
เกิิร์ช์ วิินชั้้น� หนึ่่�งได้้” ปรมาจารย์์ดนตรีีสุุภาพสตรีีชาวฝรั่่�งเศสอีีกผู้้ห� นึ่่�งคืือ
นาเดีีย บููลองแชร์์ (Nadia Boulanger) ก็็เคยปฏิิเสธที่่จ� ะรัับเกิิร์ช์ วิินเป็็น
ศิิษย์์หลัังบททดสอบ “ฉัันจะสอนอะไรในสิ่่�งที่่�เธอยัังไม่่มีีในตััวเองพร้้อม
สรรพได้้อีีกเล่่า?” มิิตรภาพระหว่่างเขาและราเวลนี้้�เองยัังได้้นำมาซึ่่�ง
บทเพลง “แอน อเมริิกััน อิิน ปารีีส” บทเพลงนี้้�อีีกด้้วย
จอร์์จ เกิิร์์ชวิิน ไปเยืือนกรุุงปารีีสครั้้�งแรกในฤดููร้้อนของปีี ค.ศ.
๑๙๒๓ มัันคืือปรากฏการณ์์ในแบบที่่ศิ� ลิ ปิินผู้้�ยิ่่ง� ใหญ่่ทั้้ง� หลายประสบพบมา
คล้้าย ๆ กััน นั่่�นคืือความตื่่�นตาตื่่�นใจและพลัังแห่่งการสร้้างสรรค์์ผลงาน
ใหม่่ ๆ เกิิร์์ชวิินก็็เช่่นเดีียวกััน เขาเกิิดแรงบัันดาลใจที่่�จะเขีียนดนตรีี
พรรณนาในแนวคิิดที่ใ่� ช้้ตัวั เองเป็็นผู้้เ� ล่่าเรื่่อ� งราวความน่่าตื่่�นตาตื่่�นใจของ
กรุุงปารีีสผ่่านเสีียงดนตรีีในแบบซิิมโฟนิิกโพเอ็็ม แต่่ด้้วยในขณะนั้้�นเขา
ยัังมีีผลงานดนตรีีที่่�ประพัันธ์์ค้้างคาไว้้อีีกมากมาย ทั้้�งแรปโซดีี อิิน บลูู
(Rhapsody in Blue) และเปีียโนคอนแชร์์โต อีีกทั้้�งละครเวทีีชวนหััว
อีีก ๘ เรื่่�อง ทำให้้เขาต้้องพัักเรื่่�องนี้้�ไว้้ก่่อน เกิิร์์ชวิินเชิิญราเวลให้้ไป
เยืือนอเมริิกาในเดืือนมีีนาคม ค.ศ. ๑๙๒๘ ซึ่่�งได้้จุุดประกายให้้เกิิร์์ชวิิน
อยากกลัับไปเรีียนดนตรีีเพิ่่�มเติิมในฝรั่่�งเศสอีีกครั้้ง� (กัับนาเดีีย บููลองแชร์์
แต่่ถููกปฏิิเสธ) และเขาก็็ได้้กลัับไปเยืือนกรุุงปารีีสเป็็นครั้้ง� ที่่ส� อง ซึ่่�งในครั้้ง�
นี้้�เองที่่�เขาได้้โอกาสใช้้เวลาอย่่างจริิงจัังในการประพัันธ์์ “แอน อเมริิกััน
อิิน ปารีีส” จนเป็็นผลสำเร็็จ เขามีีอารมณ์์ซุุกซนถึึงกัับซื้้�อแตรลมรถ
แท็็กซี่่�กลัับจากกรุุงปารีีสติิดมืือกลัับไปอเมริิกา เพื่่�อใช้้ในการบรรเลง
บทเพลงนี้้� มัันคืือสััญลัักษณ์์แห่่งความจ้้อกแจ้้กจอแจและความวุ่่�นวาย
ในกรุุงปารีีส บทเพลงได้้รัับการนำออกแสดงรอบปฐมทััศน์์ในวัันที่่� ๑๓
ธัันวาคม ค.ศ. ๑๙๒๘ ณ สัังคีีตสถาน คาร์์เนกีีฮอลล์์ (Carnegie Hall)
บรรเลงโดยวงนิิวยอร์์กฟีีลฮาร์์โมนิิก อำนวยเพลงโดย วอลเตอร์์ แดมรอช
(Walter Damrosch)
บทเพลงมีีโครงสร้้างแบ่่งออกเป็็น ๓ ส่่วน เปิิดการบรรเลงขึ้้�น
มาด้้วยใจความดนตรีีหลัักในลัักษณะของการเดิินเตร็็ดเตร่่แบบสบายใจ
(Walking Theme) เสีียงแตรรถยนต์์ที่่�ดัังขึ้้�นเป็็นจัังหวะคอยแทรกอยู่่�
ใจความดนตรีีที่่�สองนำเสนอโดยปี่่�คลาริิเน็็ต ใจความดนตรีีทั้้�งสองและ
ดนตรีีส่่วนอื่่น� ๆ ผสมผสาน สนทนากัันอย่่างมีีชีีวิิตชีีวา ในท่่อนนี้้�บรรยาย
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ภาพการเดิินสำรวจเมืืองอย่่างตื่่�นเต้้น ดนตรีีถอนลงเปลี่่�ยนเป็็นจัังหวะ
ช้้าเข้้าสู่่�ส่่วนที่่ส� องอัันยืืดยาว ใจความดนตรีีในส่่วนแรกยัังคงติิดตามเข้้า
มา เสีียงบรรเลงเดี่่�ยวไวโอลิินอัันเย้้ายวนนำเข้้าสู่่�แนวทำนองอัันสำคััญ
ในลัักษณะเพลงบลููส์์ (Blues) อัันยืืดยาว ราวกัับบรรยากาศแห่่งความ
คิิดถึงึ บ้้านอย่่างหนััก และแล้้วก็็เปลี่่ย� นเข้้าสู่่�จัังหวะเร็็ว วุ่่�นวาย สลัับกัับ
ทำนองเพลงบลููส์์แห่่งความคิิดถึึงบ้้าน ในตอนท้้ายดนตรีีเปลี่่ย� นเป็็นจัังหวะ
เร็็วรื่่�นเริิงด้้วยกลุ่่�มเครื่่�องลมทองเหลืือง เนื้้�อหาแนวทำนองในส่่วนแรก
ย้้อนกลัับมาปิิดท้้ายอย่่างสั้้�นกระชัับ ความวุ่่�นวาย อึึกทึึก เร่่งเร้้า และ
ท้้ายสุุดใจความดนตรีีบลููส์์ก็ป่็ า่ วประกาศแทรกขึ้้น� มาในตอนจบ แต่่ครั้้ง� นี้้�
ฟัังดููว่่าเป็็นเสีียงแห่่งความปีีติสุิ ขุ มากกว่่าที่่จ� ะคิิดถึงึ บ้้านหรืือละห้้อยหา
ใด ๆ อีีกต่่อไป
คำบรรยายบทเพลงภาษาไทย โดย บวรพงศ์์ ศุุภโสภณ
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Narong Prangcharoen
Phenomenon

Phenomenon was inspired by mysterious and unexplainable
natural phenomena, such as the Aurora Borealis, the Bolides, and,
especially, the Naga Fireballs. The Naga Fireball is an extraordinary
phenomenon occurs annually at the end of Buddhist Lent in the
area of the Mekong River stretching over 20 kilometers between
Pak-Ngeum district and Phenophisai district in Nong Khai
province, Thailand. Phenomenon expresses the atmosphere and
sensation of such natural phenomenon. The piece starts with the
chaotic texture of people traveling to Mekong River to observe
the Naga Fireballs. After that, it describes the fire balls appearing
at the bottom of the river, rising above the water, floating into the
sky, and then disappearing without falling back to the earth as the
normal fireballs. The legend describes that Nagas performed the
fireballs to celebrate the Lord Buddha as he returned to the earth
from the second heaven where he traveled to perform a sermon
for his mother. This piece is full of energy to represent both the
celebration and the strong faith of Nagas to the Lord Buddha
and the people who traveled to observe the Naga Fireballs. I am
frequently fascinated by the forces of darkness and brightness,
of light in in the dark, and I try to convey all of these energies.
Phenomenon is also an experiment in sounds within other
sounds, and in the use of moving notes within sustained notes.
The surface of the music is critical, and the distance between the
instruments and dynamics (crescendo and diminuendo) are the
main factors that create atmosphere and timbre. More explanation
than this would betray “the mysterious and the unexplained.”
Program note written by Dr. Narong Prangcharoen, 2004
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Henryk Wieniawski

Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22
The most celebrated member of a talented musical family, the
Polish violinist and composer Henryk Wieniawski (1835-1880)
was renowned for a style of violin playing that Boris Schwarz has
described as “a combination of French schooling and Slavonic
temperament”. While Wieniawski’s technique was superlative,
his performances were also famous for their emotional qualities.
According to fellow violin virtuoso Fritz Kreisler, Wieniawski’s
motto was “il faut risquer” (you have to risk). Wieniawski also
influenced a great number of later violinists through his method
of bowing, which was quite unconventional for its time. Schwarz
notes that Wieniawski held his right elbow rather high and
pressed the bow with his index finger above the second joint,
stiffening his arm to produce what would become known as
his “devil’s staccato”, a virtuosic effect created by playing many
staccato notes on a single string. Sometimes called the “Russian
bow grip” because it was adopted by many Russian violinists, this
technique can actually be traced to Wieniawski.
Settling in St. Petersburg from 1860-1872, Wieniawski’s Russian
years contributed greatly to his artistic development, not just as
a violinist but also as a composer. Composed in 1862, during
his stay in Russia, the Violin Concerto No. 2 in D Minor is widely
regarded as Wieniawski’s finest work. This concerto was premiered
in St. Petersburg in November 1862 under the direction of Anton
Rubinstein and was later published in 1879 with the inscription
“to my dear friend Pablo de Sarasate” (the legendary Spanish
violin virtuoso). Written in a standard three-movement form,
Wieniawski’s Violin Concerto No. 2 balances lush lyricism with
technical fireworks. The concerto begins with a restless, yet lyrical
theme first presented by a solo horn and then embellished by
the solo violin. In addition to the aforementioned innovative
bowing techniques, the first movement also includes a great deal
of technical demands on the solo violinist, including chromatic
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glissandos, double stops in many different intervals, and artificial
harmonics (which are produced by stopping the string with the
first or second finger, and then slightly pressing the string with the
fourth finger to create sounds that are up to two octaves above the
originally placed note). The Russian composer Cesar Cui, normally
a rather harsh critic, wrote upon hearing the premiere of the piece
that “I still haven’t recovered from the impact of that first Allegro”.
At the conclusion of the first movement, the music continues
without pause into the second movement: Romance. This
movement features a lilting melody that, while written in the key
of B-flat major, prominently projects the note G-flat, thus lending
a melancholy element to an otherwise lush atmosphere. A solo
cadenza marked Allegro con fuoco then leads to the rousing final
movement. This finale notably borrows elements of Gypsy-style
violin playing, bringing the concerto to an exciting conclusion.

Leonard Bernstein

Symphonic Dances from West Side Story
The lives of few twentieth-century musicians could rival that
of Leonard Bernstein (1918-1990). As a performer, conductor,
composer of concert and stage works, and as a music educator
who recognized the power of television, Bernstein was a
uniquely talented and versatile musician who became a popular
phenomenon through his engaging personality. Born to RussianJewish immigrants just outside Boston, Bernstein made such
rapid progress as a young musician (especially on the piano) that
he made his parents proud and concerned in equal measure.
His father, Samuel, marveled at his musical talents, but initially
objected to his son pursuing music as a career; he would later
remark, “How could I know my son was going to grow up to be
Leonard Bernstein?” During his studies at Harvard and the Curtis
Institute, Bernstein would meet such legendary musical figures
as Serge Koussevitzky and Aaron Copland; the former would
become Bernstein’s role model as a conductor while the latter
would become a lifelong friend and – through informal lessons
– his most important mentor for composition. Bernstein’s rise to
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fame began on November 14, 1943, when he substituted at the
last moment for an ill Bruno Walter on a New York Philharmonic
concert that was broadcast nationally. He then became a national
icon when in 1958 he was appointed the youngest-ever director
of the New York Philharmonic (and its first American-born music
director). It would not be exaggeration to say that Bernstein
revolutionized not only the New York Philharmonic but also
American orchestras in general: the New York Philharmonic’s
audience tripled during his tenure, became a year-round
ensemble, added new concert series (Bernstein felt strongly that
concert programs “should be built not singly but in series, cycles,
blocks … a festival of a particular composer, or a particular time
or a particular movement”), and developed a consistent television
presence. Bernstein’s televised “Young People’s Concerts” became
American cultural icons and his broadcasts directed more at
adult audiences were equally successful due to his uncanny
ability to present complex musical ideas in an entertaining and
engaging – as well as educational – way. As a composer, Bernstein
is best remembered for his dramatic works such as West Side
Story and Candide. Late in life, Bernstein would remark that
his greatest regret was that he had composed so little. He lived
a tremendously full life, however, pursuing a great variety of
interests both in music and outside of music, leaving an indelible
legacy upon the musical – and cultural – landscape of America and
on the world as a whole.
West Side Story (1957) was originally a Broadway musical in which
Bernstein created a uniquely appealing combination of Latin
rhythms, jazz influences, and melodic lyricism, brought together
by a symphonic approach to composition in which unity is created
by the recurrence and development of prominent musical ideas.
In 1960, Bernstein revisited his scores to West Side Story and
extracted a set of what he called “Symphonic Dances”.
Jack Gottlieb, Bernstein’s assistant at the New York Philharmonic
from 1958 to 1966, notes that “Bernstein had speculated much
earlier that a genuine, indigenous form of American musical
theater would eventually arise out of what has been known as
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musical comedy… in West Side Story, this theory began to be
implemented. Elements from the European and American musical
stage traditions were fused into an original art form that is neither
opera nor musical comedy”. Gottlieb further notes that Bernstein’s
reasoning for calling the version heard in this concert a set of
Symphonic Dances was that “the dance music, even in its original
format, is symphonically conceived. … This is music on its own
terms, music that does not have to depend upon presupposed
knowledge of the unfolding events on stage”. Nevertheless, the
music does correspond with the stage actions, and the Symphonic
Dances are divided into nine parts (played without breaks),
portraying the drama as follows: 1) Prologue – the rivalry between
two teenage gangs; 2) Somewhere – the gangs are united in a
dream; 3) Scherzo – in the same dream, the gangs break out of the
city walls; 4) Mambo – a dance competition between the gangs;
5) Cha-cha – the dance of the star-crossed lovers Tony and Maria;
6) Meeting Scene – Tony and Maria’s first words to each other; 7)
Cool Fugue – one gang reins in their hostility through dance; 8)
Rumble – the gangs battle and their respective leaders are killed;
9) Finale – Maria leads a procession, recalling “Somewhere”.

George Gershwin

(arr. Campbell-Watson)
An American in Paris
The combination of popular and critical success that George
Gershwin (1898-1937) achieved during his all-too-brief career
was matched by few other composers in the twentieth century.
Writing music that integrated jazz and classical styles, he was
a rare composer who attained not only critical praise but also
commercial success during his own lifetime. Born in Brooklyn,
New York to two Russian immigrants, Gershwin actually had
little exposure to music in his early childhood (his parents only
bought their first piano in 1910). Although he started late, he
immediately showed a great aptitude for music. While he became
deservedly famous for his instrumental music, Gershwin gained

28

just as much fame as a songwriter (along with his brother Ira,
who wrote most of the lyrics for his songs). George Gershwin
was a gifted performing pianist, and many of his compositions
are written for – or at least include – the piano. His works infuse
the rhythmic vitality and melodic/harmonic inflections of jazz
into classical idioms, a model that became common among later
American composers but was extremely novel in Gershwin’s time.
In the late 1920s, Gershwin visited Europe and expressed interest
in studying composition with the celebrated French composer
Maurice Ravel. Ravel, however, worried that if Gershwin became
his student, he would “lose that great melodic spontaneity and
write bad Ravel”. This was not a show of disrespect toward his
younger American colleague; on the contrary, Ravel recognized
that Gershwin had already fashioned a uniquely personal and
innovative style. Tragically, Gershwin began to experience bouts
of dizziness in early 1937, lapsed into a coma in July and died a
few days later of an apparent brain tumor at the young age of 38.
It is fascinating to wonder what he would have accomplished had
he lived longer. In any case, Gershwin passed away at the peak of
his popularity and in a short lifetime left a legacy that influenced
many musicians of successive generations.
Though already recognized as a gifted songwriter, the earliest
source of Gershwin’s wider fame came in 1924, when he
performed his Rhapsody in Blue for piano and orchestra in
a highly publicized concert. Richard Crawford notes that as
Gershwin’s popularity soared in the wake of composing Rhapsody
in Blue, one of his most remarkable accomplishments was that
he managed to broaden his musical activities and interests
without sacrificing his popularity. One of the fruits of Gershwin’s
broadening musical purview was his 1928 orchestral work An
American in Paris. Gershwin described the piece by saying that
it portrays “the impressions of an American visitor in Paris as
he strolls about the city, listens to the various street noises,
and absorbs the French atmosphere”. The American visitor is
described as first feeling homesick, but becomes energized by
the city sounds of Paris. In order to vividly depict these French
city elements, Gershwin included celesta, saxophones, and
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taxi horns in his orchestration of this piece. In the 1940s, Frank
Campbell-Watson published a revised version of the piece which
simplified the orchestration, and this became the standard
performing edition for many years. Musicologists and editors have
recently revisited the piece, however, and have begun to restore
Gershwin’s original orchestration as well as reintegrating some
musical material that the conductor Walter Damrosch had cut
prior to the 1928 premiere. Gershwin insisted that An American
in Paris is most successful in performance when played with
high energy at a crisp tempo, remarking that “It’s a humorous
piece, nothing solemn about it. It’s not intended to draw tears. If
it pleases symphony audiences as a light, jolly piece, a series of
impressions musically expressed, it succeeds”.
Program notes written by Dr. Kyle Fyr
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วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทย
วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทย ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ.
๒๕๔๘ เป็็นวงดนตรีีที่่ด� ำเนิินงานอย่่างมืืออาชีีพ ซึ่่�งได้้ก้า้ วเข้้ามามีีบทบาท
ทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกในสัังคมไทย โดยมุ่่�งเน้้นที่่จ� ะพััฒนาศัักยภาพของ
นัักดนตรีี เผยแพร่่และยกระดัับดนตรีีคลาสสิิกของไทยให้้สามารถเข้้าสู่่�
ระดัับนานาชาติิได้้ วงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทยเป็็นวงดนตรีี
อาชีีพที่่ไ� ด้้รับั เสีียงชื่่น� ชมและความประทัับใจจากความมุ่่�งมั่่�นในการแสดง
บทเพลงคลาสสิิกชิ้้น� เอกสำหรัับวงออร์์เคสตรา ในขณะเดีียวกัันก็็นำเสนอ
บทเพลงไทยเดิิมที่่�เรีียบเรีียงขึ้้�นเพื่่�อบรรเลงด้้วยวงออร์์เคสตรา รวมทั้้�ง
การแสดงบทเพลงที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้�นใหม่่จากนัักประพัันธ์์เพลงชาวไทย
วงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทยแสดงประจำอยู่่�ที่่ห� อแสดง
ดนตรีีมหิิดลสิิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ศาลายา เป็็นหอแสดงดนตรีีชั้้�นนำที่่�รองรัับผู้้�ฟัังได้้ถึึง ๒,๐๐๐ ที่่�นั่่�ง
ล้้อมรอบด้้วยพื้้�นที่่�สีีเขีียว มีีประติิมากรรมตั้้�งอยู่่�ในสวนที่่�เงีียบสงบ
ห่่างไกลจากความวุ่่�นวายของตััวเมืือง ซึ่่�งวงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาร์์โมนิิกแห่่ง
ประเทศไทยได้้จัดั การแสดงคอนเสิิร์ต์ ภายในหอแสดงแห่่งนี้้�มากกว่่า ๖๐
ครั้้ง� ต่่อปีี และยัังได้้แสดงคอนเสิิร์ตพิ
์ เิ ศษนอกสถานที่่ใ� นกรุุงเทพมหานคร
อย่่างสม่่ำเสมอ
การเดิินทางไปแสดงในระดัับนานาชาติิของวงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิก
แห่่งประเทศไทย เกิิดขึ้้น� ครั้้ง� แรกในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่่�อสมาคม
วงดุุริยิ างค์์แห่่งประเทศญี่่ปุ่่�� น (Japanese Association of Orchestras)
ได้้เชิิญให้้เข้้าร่่วมแสดงในงานเทศกาลวงออร์์เคสตราแห่่งเอเชีีย (Asian
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Orchestra Festival) จััดขึ้้�นที่่�ศููนย์์แสดงคอนเสิิร์์ตโตเกีียวโอเปร่่าซิิตี้้�
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลัังจากนั้้�น วงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิก
แห่่งประเทศไทยก็็ยังั คงปรากฏตััวในเวทีีนานาชาติิ ด้้วยการแสดงดนตรีี
ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น นิิวซีีแลนด์์ ลาว พม่่า และล่่าสุุดที่่�ประเทศมาเลเซีีย
วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทยได้้มีีโอกาสแสดงดนตรีี
ต่่อหน้้าบุุคคลสำคััญทั้้�งของไทยและระดัับโลกหลายครั้้�ง การแสดง
ในวัันที่่� ๒๙ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็็นการแสดงครั้้�งสำคััญที่่�วง
ดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทยมีีความภาคภููมิิใจเป็็นอย่่างยิ่่�ง คืือ
การได้้รับั เกีียรติิสููงสุุดในการแสดงดนตรีีต่่อหน้้าพระพัักตร์์พระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี ณ หอประชุุมราชแพทยาลััย คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล
โรงพยาบาลศิิริิราช ในงาน “ศิิริิราชคอนเสิิร์์ต เทิิดไท้้องค์์อััครศิิลปิิน”
โดยการแสดงครั้้�งนี้้� วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทยได้้อััญเชิิญ
บทเพลงพระราชนิิพนธ์์ในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหา
ภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร มาบรรเลง เพื่่�อแสดงถึึงพระ
อััจฉริิยภาพทางดนตรีี
วงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทยได้้มุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์ผลงาน
และคุุณภาพจนกลายเป็็นวงดนตรีีระดัับอาชีีพวงแรกในประเทศไทย ๑๒
ฤดููกาลแรกภายใต้้การควบคุุมของวาทยกรเกีียรติิคุณ
ุ กุุดนีี เอ. อีีมิิลสััน
(Gudni A. Emilsson) ได้้ยกระดัับวงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทย
ให้้กลายเป็็นวงที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในระดัับนานาชาติิดัังเช่่นทุุกวัันนี้้� และใน
ฤดููกาลที่่� ๑๓ อััลฟอนโซ สการาโน (Alfonso Scarano) เข้้ารัับตำแหน่่ง
วาทยกรหลัักประจำวงดุุริยิ างค์์ฟีลี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งยัังคงยืืน
หยััดสร้้างพื้้�นฐานที่่�มั่่�นคง พร้้อมที่่�จะสานต่่อความเชื่่�อมั่่�น และส่่งเสริิม
คุุณภาพความเป็็นมืืออาชีีพของวงต่่อไป
สำหรัับฤดููกาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาร์์โมนิิกแห่่ง
ประเทศไทยมุ่่�งหวัังที่่�จะขยายขอบเขตการแสดงออกไป มีีจุุดมุ่่�งหมาย
เพื่่�อเป็็นวงดนตรีีที่่�เข้้าถึึงผู้้�ฟัังในทุุกระดัับและมีีส่่วนร่่วมต่่อสัังคม ส่่ง
มอบดนตรีีในรููปแบบวงออร์์เคสตราหลากหลายแนว เพื่่�อความสำเร็็จ
สููงสุุดในการสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีีคุุณภาพระดัับนานาชาติิ
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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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Board of Directors
Chairperson
Khunying Patama Leeswadtrakul
Board Members
Prof. Banchong Mahaisavariya
Dr. Boon Vanasin
Dr. Charles Henn
M.R. Chatu Mongol Sonakul
Dr. Disaphol Chansiri
Ms. Duangkamol Pechlert
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
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• นัักดนตรีี •
ไวโอลิิน 1st
มหกิิจ เลิิศชีีวานัันท์์

จััตสััน ไดทริิค
จัันทร์์เจ้้า นิิพภยะ ‡
กฤตบุุญ ดอกเตย ‡

(รัักษาการแทนหััวหน้้าวง)

สรีีวัันท์์ วาทะวััฒนะ

เชลโล
มาร์์ชิิน ซาเวลสกีี *
จููริิส ลาคููติิส †
กััญฐิิกา คำณพััฒน์์
สาหร่่าย อาษา
สมรรถยา วาทะวััฒนะ
นิิชาภา นิิลแก้้ว
โจนััส ซีีบีีลา
อููร์์ชููลา คอปีีคอฟสกา

(รัักษาการแทนรองหััวหน้้าวง)

วิิศนีี วงศ์์วิิรุุฬห์์
อนัันตสิิทธิ์์� นางาม
ชนสรณ์์ จัันทระเปารยะ
อััครพล พงศาเสาวภาคย์์
ชััญญา เจริิญสุุข
ชนิิษฐา จ่่ายเจริิญ
พััทธพล จิิรสุุทธิิสาร
อวิิกา นิิมิิตรทรััพย์์
กร รุ่่�งเรืืองชััย
ณััฐวััฒน์์ เลื่่�อนตามผล
เมธาณีี ธวััชผ่่องศรีี ‡
ภััคศัักดิ์์� เชาวน์์ฤทธิ์์� ‡

ดัับเบิิลเบส
เว่่ย เหว่่ย *
คุุณากร สวััสดิ์์�ชููโต †
รััชพล คััมภิิรานนท์์
ฤธวััฐร์์ สิินธุุเทพรััตน์์
วััชรพงค์์ สุุภััทรชััยวงศ์์
ระพีีพััฒน์์ พงษ์์ทรััพย์์
แพรววนิิตสิิตา ณีีศะนัันท์์
ลี่่� ฟ่่าน

ไวโอลิิน 2nd
อิิงกา คอซา *
อิิทธิิพััทธ์์ พิิศาลไชยพล †
กานต์์ธิิดา แสงสว่่าง
ปราณชนก ตั้้�งทวีีวิิพััฒน์์
ขจีีพรรณ แจ้้งจำรััส
ธััญสิินีี รุุจิิภาสกุุล
พิิชานิิกา อารีีราษฎร์์
อธิิยุุต พิิพััฒน์์กุุลสวััสดิ์์�
พชรพล เตชะธนะชััย
ณภััทรติิภา ปรีีชานนท์์
วรุุบล จงตรอง
ภััทรภร เด่่นเกศิินีีล้้ำ ‡

พิิกโคโล
วิิชิิต ธีีระวงศ์์วิิวััฒน์์
ฟลุุต
ยูู จิิน จุุง *
ฮิิโรชิิ มะซึึชิิมา †
โอโบ
คููเปอร์์ ไรท์์ *
สมชาย ทองบุุญ †

วิิโอลา
ไอเบ็็ก อะเชอร์์มาตอฟ *
ดาเนีียล คีีสเลอร์์ †
กฤต สุุภาพพานิิช
นวััตศิิษฏ์์ กาญจนะจััย
ธััชพล สรรพาวััตร
สุุรชน เลิิศลบ
เสฎฐวุุฒิิ วงศ์์ยงศิิลป์์

อิิงลิิช ฮอร์์น
ปรััชญา เข็็มนาค

38

• นัักดนตรีี •
คลาริิเน็็ต
ฮัันเนโลเร เฟอเมีียร์์ *
ณพวีีร์์ อารีีย์์
สุุขสัันต์์ รััตนะผล
เบสคลาริิเน็็ต
เกรซกอร์์ซ เกรซกี้้� †
บาสซููน
คริิสโตเฟอร์์ เชาวบ์์ *
กิิตติิมา โมลีีย์์ †
ธนาคาร ธีีรสุุนทรวััฒน์์
อััลโต แซกโซโฟน
สุุพััฒน์์ หาญพััฒนชััย
เทเนอร์์ แซกโซโฟน
เมธาวุุฒิิ พิิมพะปะตััง
บาริิโทน แซกโซโฟน
กิิตติิคุุณ จัันทร์์เกษ
ฮอร์์น
ธนภััค พููนพล *
ธนเดช ธนหิิรััญโชติิ †
ดาเรน รอบบิินส์์
จุุฑา จุุฬาวไลวงศ์์

ทููบา
กิิตติิ เศวตกิิตติิกุุล
ทิิมปานีี
วรรณภา ญาณวุุฒิิ *
เพอร์์คััสชััน
ธนสิิทธิ์์� ศิิริิพานิิชวััฒนา *
อนุุสรณ์์ ปราบหนองบั่่�ว †
ชิินบุุตร เเก้้วโกมิินทร์์
คุุณนิิธิิ โบจรััส ‡
ฮาร์์ป
พรรษา สุุนทรรััตนารัักษ์์
เปีียโน
บาคติิยอร์์ อััลลาเบอร์์กานอฟ
* หััวหน้้าเครื่่�อง
†
รองหััวหน้้าเครื่่�อง
‡
นัักศึึกษาฝึึกหััดมหาวิิทยาลััยมหิิดล

ทรััมเป็็ต
สุุรสีีห์์ ชานกสกุุล *
โจเซฟ โบว์์แมน †
อลงกรณ์์ เหล่่าสายเชื้้�อ
ทรอมโบน
ไมเคิิล โรบิินสััน จููเนีียร์์ *
สุุทธิิพงษ์์ ไม่่หน่่ายกิิจ †
เบสทรอมโบน
ธนภููมิิ ศรีีวิิเศษ
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• MUSICIANS •
First Violins
Mahakit Leardcheewanan
(Acting Concertmaster)

Sreewan Wathawathana
(Acting Assistant Concertmaster)

Smatya Wathawathana
Nichapa Nilkaew
Jhonas Sibila
Urszula Kopijkowska

Visanee Vongvirulh
Anantasit Na-ngam
Chanasorn Chantarapaoraya
Akarapol Pongsarsauwaphak
Chanya Charoensook
Chanitta Jaicharoen
Pattapol Jirasuttisarn
Aviga Nimitsup
Korn Roongruangchai
Nattawat Luantampol
Maythanee Thawatpongsri ‡
Bhakasak Jaowanaridhi ‡

Double Basses
Wei Wei *
Khunakorn Svasti-xuto †
Rachapol Khumpiranond
Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supattarachaiyawong
Rapeepatana Phongsub
Prawwanitsita Neesanant
Li Fan

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 ‡

Flutes
Yu Jin Jung *
Hiroshi Matsushima †

Violas
Aibek Ashirmatov *
Daniel Keasler †
Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Settawut Wongyongsil
Judson Deitrich
Janjao Nipbhaya ‡
Krittaboon Doktoey ‡
Cellos
Marcin Szawelski *
Juris Lakutis †
Guntiga Comenaphatt
Sarai Arsa

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Oboes
Cooper Wright *
Somchai Tongboon †
English Horn
Pratchaya Khemnark
Clarinets
Hannelore Vermeir *
Noppavee Aree
Sooksan Ratanapol
Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszcyk †
Bassoons
Christopher Schaub *
Kittima Molee †
Tanakan Theerasuntornvat
Alto Saxophone
Supat Hanpatanachai
Tenor Saxophone
Methawut Pimphapatang
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• MUSICIANS •
Baritone Saxophone
Kittikun Jungate
Horns
Thanapak Poonpol *
Thanadech Thanahirunchot †
Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong
Trumpets
Surasi Chanoksakul *
Joseph Bowman †
Alongkorn Laosaichuea
Trombones
Michael Robinson Jr *
Suttipong Mainaikij †
Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset
Tuba
Kitti Sawetkittikul
Timpani
Wannapha Yannavut *
Percussion
Tanasit Siripanichwattana *
Anusorn Prabnongbua †
Chinnabut Kaewkomin
Koonniti Bojarus †
Harp
Pansa Soontornrattanarak
Piano
Bakhtiyor Allaberganov
Principal
Associate Principal
‡
Mahidol Student Intern
*
†
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

ผู้้�อำนวยการดนตรีี
ณรงค์์ ปรางค์์เจริิญ

เวทีี
ภากร บััวทอง
วีีระพงษ์์ กระสิินธุ์์�

หััวหน้้าวาทยกร
อััลฟอนโซ สการาโน

นัักวิิจััย
ไคล์์ เฟีียร์์
บวรพงศ์์ ศุุภโสภณ
รััฐนััย บำเพ็็ญอยู่่�

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการดนตรีี
ธนพล เศตะพราหมณ์์
วาทยกรประจำ
ภมรพรรณ โกมลภมร

กองบรรณาธิิการ
ธนพล เศตะพราหมณ์์
โจเซฟ โบว์แมน
ธัญญวรรณ รัตนภพ

ดุุริิยกวีีประจำวง
ณรงค์์ ปรางค์์เจริิญ

ออกแบบสิ่่�งพิิมพ์์
จรููญ กะการดีี
นรเศรษฐ์ รังหอม
ปรียภัสร์ สิปปกรณ์

ผู้้�จััดการทั่่�วไป
นพดล ถิิรธราดล
ผู้้�จััดการวงดุุริิยางค์์
ดาเรน รอบบิินส์์

งานประชาสััมพัันธ์์
ปิิยะพงศ์์ เอกรัังสีี

งานบริิหารทั่่�วไปวงออร์์เคสตรา
ปาจรีีย์์ พวงเดช
ณััชชา ไกรเวด

งานถ่่ายภาพนิ่่�ง
คนึึงนิิจ ทองใบอ่่อน
ปรียภัสร์ สิปปกรณ์

งานปฏิิบััติิการวงออร์์เคสตรา
ภากร บััวทอง

งานถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว
อรรถวิิทย์์ สิิทธิิรัักษ์์

บรรณารัักษ์์
เซี่่�ยวยี่่� เหอ
วีีระพงษ์์ กระสิินธุ์์�

ดููแลเว็็บไซต์์
ภรณ์์ทิิพย์์ สายพานทอง
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

Editorial Committee
Thanapol Setabrahmana
Joseph Bowman
Thunyawan Rattanapop

Music Director
Narong Prangcharoen
Chief Conductor
Alfonso Scarano

Graphic Designers
Jaroon Kakandee
Noraseth Ranghom
Preeyapat Sippakorn

Assistant Music Director
Thanapol Setabrahmana
Resident Conductor
Pamornpan Komolpamorn

Public Relation
Piyapong Ekrangsi

Composer in Residence
Narong Prangcharoen

Photographers
Kanuengnit Thongbaion
Preeyapat Sippakorn

General Manager
Noppadol Tirataradol

Video Content Creator
Attawit Sittirak

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
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Webmaster
Pornthip Saipantong

• VENUE MANAGEMENT •

รองคณบดีีฝ่่ายการจััดการหอแสดงดนตรีี
และอาจารย์์ใหญ่่เตรีียมอุุดมดนตรีี
ริิชาร์์ด ราล์์ฟ

ผู้้�ช่่วยงานจำหน่่ายบััตร
ศิิริิรััตน์์ แสนเกิิด

ผู้้�จััดการสถานที่จั่� ดั แสดง (หอแสดงดนตรีี)
จิิตติิยา เนาวเพ็็ญ

บริิหารงาน
อุุทุุมพร สุุดสวาสดิ์์�
ศรีีวิิตรา ปิ่่�นตบแต่่ง

ผู้้�จััดการสถานที่่จั� ดั แสดง (มหิิดลสิิทธาคาร)
ปฐาพัันธ์์ หนููแก้้ว

เจ้้าหน้้าที่่�งานระบบเสีียง
ขวััญพล เมืืองหมุุด
นวกร นวนพรััตน์์สกุุล

ผู้้�จััดการฝ่่ายเทคนิิค
ชยุุตม์์ เจษฎาวรานนท์์

เจ้้าหน้้าที่่�งานระบบดิิจิิตอล
อภิิวััฒน์์ เศรษฐจารุุรัักษ์์

รองผู้้�จััดการฝ่่ายเทคนิิค
สรพล อััศวกาญจนกิิจ

เจ้้าหน้้าที่่�งานระบบภาพ
แสง และเวทีี
ธีีรพงษ์์ เกีียรติิกมลชััย
อภิิรัักษ์์ ฟัักภู่่�
ปรีีดีี ตัันสุุวรรณ
ศิิริิพร ศรีีเพ็็ญแก้้ว
อรรถพร ประกอบเพชร
วััชระ วิิชััยดิิษฐ

ผู้้�จััดการฝ่่ายวิิศวกรรม
วรพจน์์ ปััญจมานนท์์
หััวหน้้างานระบบภาพ แสง และเวทีี
จัักรยศนัันท์์ เตีียวตระกููล
หััวหน้้างานระบบเสีียง
กฤตนัันท์์ วิิจิิตรกููล

เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายวิิศวกรรม
จิิรศัักดิ์์� ทัับทิิมหอม
บััณฑิิต โอษคลััง
วสัันต์์ รััตนนิิธาน

งานกำกัับเวทีี
วััลภา สละวาสีี
ชุุติิพงศ์์ ยองประยููร
หััวหน้้างานจำหน่่ายบััตร
พรสวรรค์์ มััจฉิิม

ยิินดีีต้้อนรัับทุุกท่่านเข้้าสู่่�หอประชุุมมหิิดลสิิทธาคารและหอแสดงดนตรีี หากท่่านมีี
ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสถานที่่�จััดงาน กรุุณาแจ้้งมาที่่� mshall@mahidol.ac.th หรืือ
ติิดต่่อรองคณบดีีฝ่่ายการจััดการหอแสดงดนตรีีและอาจารย์์ใหญ่่เตรีียมอุุดมดนตรีี
richard.ral@mahidol.ac.th
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Assoc. Dean for
Venue Management and
Principal, Pre-College
Richard Ralphs
MACM Manager
Jittiya Naovapen

Assistant Box office
Sirirat Seankeot
Administration
Uthumporn Sudsawasd
Sriwittra Pintobtang

Prince Mahidol Hall Manager
Pratapun Nookaew

Sound Technician
Khwanpol Muangmud
Nawakorn Nawanopparatsakun

Technical Manager
Chayut Jessadavaranon

Sound and Digital Signage
Apiwat Setthajarurak

Deputy Technical Manager
Sorapol Assawakarnjanakit

Visual, Lighting, and
Stage Technology Team
Teerapong Keatkamonchai
Apirak Fakphu
Predee Thunsuwan
Siriporn Sripenkeaw
Uthaporn Prakobpech
Watchara Wichaidit

Engineering Manager
Vorapoj Panjamanon
Head of Visual, Lighting,
and Stage Technology
Chakrayossanant Tiewtrakool
Head of Sound
Krittanan Vijitgool

Engineering Team
Jirasak Tubtimhom
Bundit Osaklung
Wasan Rattananitan

Stage Management
Wanlapa Salawasri
Chutipong Yongprayoon
Head of Box Office
Pornsawan Mudchim
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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• THAILAND PHIL DONORS •

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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