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Darrell Ang
Guest Conductor



Sitting at the head of one of China’s leading orchestras, 
conductor Darrell Ang is fast becoming one of the most 
entrepreneurial and influential players in the musical 
landscape of China, as well as one of the foremost 
interpreters of contemporary Asian composers active on 
the global stage. In recognition of this, in 2022 he makes his 
debut at the San Francisco Opera with a 7-show production 
of Bright Sheng’sDream of the Red Chamber.

Since 2017, Ang has served as Artistic Director & Chief 
Conductor of the Sichuan Symphony Orchestra, building 
the ensemble into the leading musical force in not only 
the Chengdu province, but mid-Western China as a whole. 
In recognition of this, he has been afforded the honour of 
spear-heading the growth and development of the mid-
Western landscape within the fast-paced world of China’s 
growing musical life, by appointment of the regional 
government, a mission that is perfectly suited to Ang’s 
entrepreneurial creative spirit. As such, he is now leading 
the creation of numerous creative projects, from a large-
scale orchestral touring circuit for international orchestras, 
to the creation of large-scale festivals and international 
education projects and competitions.

Ang is celebrated globally as being in possession of a 
unique artistic mind and prodigious intellect. Fluent in 
six languages (English, French, German, Italian, Mandarin 
Chinese, and Russian), he also commands an extensive 
breadth of repertoire – beginning with studies in Baroque 
Music & Harpsichord (at Italy’s Scuola di Musica di Fiesole), 
coupled with a particular passion for French and Russian 
music of the 20th century, through to contemporary 
repertoire –and he is also himself a gifted composer. 
Ang is now celebrated as the foremost interpreter of 
contemporary Asian composers, regularly conducting 
works by Chen Yi, Tan Dun, Zhou Long, Chen Qigang, Isang 
Yang, and the late Toru Takemitsu, in performances around 
the world.
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In addition to Ang’s skills in leading creative projects and 
institutions, he enjoys a prolific guest conducting career, 
regularly conducting the leading orchestras of Asia, 
including Beijing’s NCPA Orchestra, the Hong Kong 
Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra 
Tokyo, NSO Taiwan, Singapore Symphony Orchestra, 
and the Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo. 
In Europe, recent and forthcoming highlights include 
the Copenhagen Philharmonic Orchestra, London 
Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique 
de Radio-France, RTVE Symphony Orchestra Madrid, 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra, and the Vienna Radio 
Symphony Orchestra. Alongside his symphonic expertise, 
he is highly skilled conductor of the operatic repertoire, 
working regularly with such world-renowned houses as the 
Mariinsky Theatre and the Opéra National de Bordeaux.

Darrell Ang shot into the international spotlight in 2007 
when he took all three top prizes at the prestigious 50th 
Besançon International Conducting Competition: 
Grand Prize, Audience Prize, and Orchestra Prize. Other 
major competition wins include first prize at the 9th Antonio 
Pedrotti International Conducting Competition, and the 
8th Arturo Toscanini International Conducting Competition. 
Additional accolades include the French honour of Chevalier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres in 2015, as well as a 
GRAMMY nomination for his recording of music by 
Chinese composers Zhou Long and Chen Yi (one of several 
recordings for the Naxos label).

Previous titled positions include Music Director of the 
Orchestre Symphonique de Bretagne (2012-2015), the 
youngest ever Associate Conductor of the Singapore 
Symphony (2008-2013), and Music Director of the 
Singapore National Youth Orchestra (2010-2013), 
amongst others. Whilst studying in Russia, he co-founded 
the St. Petersburg Chamber Philharmonic Orchestra, by way 
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of introducing contemporary music to Russian audiences. 
A prolific composer of symphonic, chamber, and solo 
instrumental works, his Fanfare for a Frazzled Earth – a 
symphonic overture about man’s devastation of nature and 
the environment – was recently premiered by the Singapore 
National Youth Orchestra.

Born in Singapore, Ang received his early musical education 
at the age of four, when he began to play the violin and the 
piano. After studies in Composition under Leong Yoon Pin 
in Singapore, he embarked on the study of Conducting in 
St. Petersburg with Professor Leonid Korschmar – heir to 
the grand tradition of the legendary Conducting Professor 
Ilya Musin – before continuing his education at Yale as 
the university’s very first Conducting Fellow, under the 
tutelage of Shinik Hahm. Amongst his conducting mentors 
are such luminaries as Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, 
and the late Lorin Maazel.
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Omiros Yavroumis
Violin



Omiros Yavroumis graduated in 2002 from the Royal Academy 
of Music in London, with the Bachelor’s and Master’s Degrees, 
together with the Degree of Musicology from the University of 
Athens, Greece. Pupil of Nancy Bargerstock in Greece and Mateja 
Marinkovic in London, he has also attended master classes 
and has taken violin lessons with Ruggiero Ricci, Zakhar Bron, 
Lydia Mordkovitch, Leonidas Kavakos, Ivry Gitlis, Eric Friedman, 
Maurizio Fuks, Sylvia Rosenberg, Grigory Zhislin, etc., and has 
won numerous awards in solo and chamber music competitions, 
both in Greece and abroad. He has appeared as soloist with the 
Thailand Philharmonic Orchestra, the Jelenia Gora Philharmonic, 
the Filharmonia Dolnoslaska, the State Orchestra of Athens, 
the City of Thessaloniki Symphony Orchestra, the City of Athens 
Symphony Orchestra, the City of Volos Symphony Orchestra, 
the Metropolitan Symphony Orchestra of Athens, etc. He has 
also appeared as soloist and has taken part in chamber music 
groups and orchestras in many countries (USA, Australia, United 
Kingdom, Germany, Austria, France and Italy), under famous 
conductors such as Sir Colin Davies, Sir Charles Mackerras, Esa-
Pekka Salonen, Naeme Yarvi, Kent Nagano, Michael Tilson Thomas 
etc., in venues including the Sydney Opera House, Royal Festival 
Hall and Royal Opera House in London, Grosses Festspielhaus 
in Salzburg etc. Since 2002, Omiros is Concertmaster of the City 
of Thessaloniki Symphony Orchestra in Greece as well as, from 
2004, the Youth Symphony Orchestra of Kalamaria. In 2008 
he was appointed violin professor at the State Conservatory 
of Thessaloniki. He is a member of the Idée Fix ensemble, 
specializing in modern music, and he is collaborating closely 
every year with composition students from the Composition 
Department of the Aristotle University of Thessaloniki. In March 
2011 he was one of the winners of the worldwide competition 
and became a member of the 2011 YouTube Symphony Orchestra 
in Sydney Opera House, Australia. Pupils of Omiros Yavroumis 
have won prizes in national and international competitions and 
gained places at European Music Academies. In October 2014 he 
was also appointed Concertmaster of the Metropolitan Symphony 
Orchestra of Athens and since December 2016 he was appointed 
Concertmaster of the Thailand Philharmonic Orchestra.
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Deqing Wen
Composer



Deqing Wen (b. 1958) is a Chinese-Swiss composer, a professor of 
Composition at Shanghai Conservatory of Music, and a member 
of the Societé Suisse pour les Droits des Auteurs d’Oeuvres. He is 
the artistic director of Shanghai Conservatory’s New Music Week, 
and features in Who’s Who in the World of Music, produced by 
Cambridge Biographic Centre. Wen studied at Fujian Normal 
University with Guo Zu-Rong; the China Conservatory of Music 
with Shi Wan-Chun and Luo Zhong-Rong; the Conservatoire de 
Musique de Genève with Jean Balisaat; and the Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon with Gilbert Amy. He was 
also a visiting scholar at Columbia University.

Wen’s works have won him international acclaim, and combine 
an original musical approach with the influences of Chinese 
traditional arts and philosophy. His vivid, emotive and accessible 
style has been praised by critics in China and Europe. Zhou 
Haihong of the Central Conservatory of Music (Beijing) has 
described it as striking ‘a balance between complexity and 
clarity, between mystery and rationality, between shock and 
subtlety, between fantasy and rigour, and between exactness 
and profundity’. The Salzburger Nachrichten, reporting on a 
performance in 1999, remarked that ‘Wen’s music is so fresh, like 
morning dew; as exciting as a detective story and as enjoyable as 
an evening with the best of friends.’

His works have been performed at a variety of venues including 
the Festival Archipel, Festival Amadeus and the Davos Festival 
in Switzerland; Vienna Modern; ISCM World Contemporary 
Music Festival; Darmstadt Summer Course and Wittener Tage 
fur neue Kammermusik in Germany; Savolinna Opera Festival 
in Finland; the Asian Composers League Festival in Japan and 
Australia; the Hong Kong Arts Festival; and festivals in Taipei, 
Beijing and Shanghai. Wen has been honoured with concerts 
and masterclasses dedicated to his compositions in China, 
Switzerland, France, Denmark, Germany, Israel and the USA. His 
music has been published by Swiss Musical Edition, Barenreiter 
Verlag, the Shanghai Conservatory of Music Press and the Beijing 
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People’s Music Publishing House, and albums of his compositions 
have been released on a wide variety of labels.

Wen has been awarded the Prize of the State of Geneva 1993, 
the Prix du Festival of the 3rd Festival de Musique des Chateaux 
Neuchatelois, the Prix Cultura 1999 of the Foundation Kiwanis 
and the Composer Prize 2001 of the Foundation Leenaards of 
Switzerland.

Source: https://www.naxos.com/Bio/Person/Deqing_Wen/240850
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Program Notes

ณรงค์์ ปรางค์์เจริญ
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๗๓)

Chaotic Noises of Silence Rime

ความสััมพัันธ์์ระหว่างเสัียง (ดนตรี) กัับความเงียบเป็็นสั่�งที่ี�เกั่ด
ขึ้้�นมานานตั�งแต่เร่�มต้นกัารสัร้างสัรรค์ที่างดนตรี นกััป็ระพันัธ์จ์ำนวนมากั
ไดค้น้หาความสัมัพันัธ์น์ี�ในหลากัหลายรูป็แบบ ดนตรเีงยีบที่ี�โดง่ดงัที่ี�สัดุ
ต้องยกัให้บที่เพัลง 4’33” โดย จอห์น เคจ (John Cage) ซึ่้�งเป็็นกัาร
เลน่กับัความคาดหวังขึ้องผูู้ฟ้ังัด้วยความเงียบ ป็ระกัอบกัับกัารนำเสันอ
เสัียงในสัภาวะแวดล้อมที่ี�สัร้างขึ้้�นโดยผูู้้ฟัังที่ี�อยู่ในหอแสัดงดนตรี นี�
เป็็นกัารพั่สูัจน์ให้เห็นว่าถึ้งแม้บที่เพัลงหรือกัารแสัดงจะเงียบ แต่เราก็ั
ยังคงได้ย่นเสัียงอยู่ ในขึ้ณะที่ี� จอห์น เคจ ผู้ลักัดันดนตรีเงียบไป็จนสัุด
ที่าง มนีกััป็ระพันัธ์อ์กีัจำนวนไมน่อ้ยกัอ่นหนา้เขึ้าที่ี�ไดค้น้หาความสัำคญั
ขึ้องความเงียบในดนตรี เบโธ์เฟัน (Beethoven) ได้บันที่้กักัารใช้้ความ
เงียบในดนตรีขึ้องเขึ้าไว้เป็็นจำนวนมากั ไม่ใช้่เพัียงแค่ผู้ลงานที่ี�มีกัารใช้้
ความเงียบทีี่�ป็ระสับผู้ลสัำเร็จ แต่ยงัรวมไป็ถึง้แนวที่างกัารใช้ค้วามเงียบ
ที่ี�มปี็ระสัท่ี่ธ์ภ่าพัอกีัดว้ย โมสัารท์ี่ (Mozart) และเดอบสุัซึ่ ี(Debussy) 
กัค็ด่เห็นวา่กัารใช้ค้วามเงียบระหว่างโน้ตเป็น็ส่ั�งที่ี�สัำคัญในกัารสัร้างสัรรค์
ที่างดนตรี กั่อนโมสัาร์ที่และเดอบุสัซึ่ี มอนเที่เวอร์ดี (Monteverdi) 
กั็ได้ป็ระพัันธ์์โอเป็ร่าเรื�องออร์เฟัโอ (Orfeo) ด้วยรูป็แบบความบันเที่่ง
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แบบใหม่ที่ี�รู้จักักัันในนามละครร้อง (sung drama) ที่ี�ป็ระกัอบไป็ด้วย
ความสััมพัันธ์์ขึ้องดนตรีกัับความเงียบอย่างจร่งจัง ตลอดช้่วงเวลาที่าง
ป็ระวตัศ่าสัตร์ขึ้องดนตรตีะวนัตกั นกััป็ระพันัธ์ไ์ดค้น้พับหนที่างที่ี�จะผู้นวกั
ดนตรเีขึ้า้กับัความเงยีบในรปู็แบบที่ี�เป็็นเอกัลกััษณเ์ฉพัาะตวัขึ้องแตล่ะคน

ไม่ใช้่เพัียงแค่ดนตรีตะวันตกัที่ี�จะมีแนวค่ดที่ี�เขึ้้มแขึ้็งในเรื�องดนตรี
กัับความเงียบ จังหวะอันซึ่ับซึ่้อนขึ้องกัลองแอฟัร่กัันกั็มีพัื�นฐานมาจากั
กัารฟัังความเงียบระหว่างโน้ต ซึ่้�งเป็็นว่ธ์ีที่ี�นักัดนตรีนำจังหวะเหล่านั�น
มาใช้้ในผู้ลงานที่างดนตรีขึ้องพัวกัเขึ้า

“นักัดนตรีช้าวแอฟัร่กัันฟัังความเงียบและใช้้มันเป็็นช่้องที่างใน
กัารอ่มโพัรไวซ์ึ่” จอห์น คอลล่นส์ั นักัดนตรีช้าวอเมร่กัันและเจ้าขึ้อง
สัารคดี “Listening to the Silence: African Cross-Rhythms” ได้
ตั�งขึ้้อสัังเกัตไว้เกัี�ยวกัับดนตรีแอฟัร่กััน

ดนตรีตะวันออกักั็มีความสััมพัันธ์์ระหว่างดนตรีกัับความเงียบ
เช้่นกััน ในมุมมองขึ้องดนตรีจีนโบราณ ความเงียบที่ี�สัมบูรณ์แบบไม่มี
อยูจ่ร่ง เพัราะกัารหายไป็ขึ้องเสัยีงไมส่ัามารถึเกั่ดขึ้้�นได ้เนื�องจากัความ
เงยีบจะถึกูัแที่นที่ี�ดว้ยเสัยีงจากัธ์รรมช้าต่เสัมอ ตามธ์รรมช้าตแ่ลว้เสัยีง
จ้งไม่สัามารถึหายไป็ได้อย่างสัมบูรณ์แบบ

บที่เพัลง Chaotic Noises of Silence Rime ค้นหากัารใช้้ความ
เงียบระหว่างกัลุ่มโน้ต หากักัลุ่มโน้ตแต่ละกัลุ่มเช้ื�อมต่อกัันด้วยความ
เงียบ เราอาจได้ผู้ลลัพัธ์์เป็็นเสัียงที่ี�ยุ่งเหย่งและเก่ัดความซึ่ับซึ่้อนมากั
ขึ้้�นในดนตรี หากัผูู้้ฟังัฟังัเพัลงนี�เป็็นแค่กัลุม่โน้ตเดียวกันัทัี่�งหมดที่ั�งเพัลง 
เพัียงกัลุ่มเดียว กั็จะไม่สัามารถึได้ย่นความเงียบระหว่างกัลุ่มโน้ตแต่ละ
กัลุม่ไดเ้ลย แตห่ากัแยกัฟังัเป็็นกัลุ่มโนต้แตล่ะกัลุ่มเพัื�อหาความสััมพันัธ์์
ระหว่างกัลุ่ม กั็เป็็นไป็ได้ที่ี�จะได้ย่นความเงียบที่ี�เกั่ดขึ้้�นระหว่างกัลุ่มโน้ต
แต่ละกัลุ่มอย่างชั้ดเจน ความเงียบยังสัามารถึสัร้างความรู้ส้ักัขึ้องกัาร
คาดเดาและเพ่ั�มความตื�นเต้นในกัารรอคอยอย่างคาดหวังได้ หวังว่า
แนวคด่เรื�องความเงยีบนี�จะเป็ดิป็ระสับกัารณก์ัารฟังัดนตรกัีับความเงยีบ
ในรูป็แบบใหม่ให้แกั่ผูู้้ช้มได้

บทแปลภาษาไทย โดย ดร.สกาวร้�ง สายบ้ญมีี
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เดวิิด เซอร์กิิน ลุุดวิิกิ
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๗๒)

“ระฆัังดาวเสาร์” สำหรับไวโอลิินแลิะวงออร์เคสตรา 
(Saturn Bells for violin and orchestra)

เดวด่ เซึ่อร์กัน่ ลดุวก่ั (David Serkin Ludwig) สับืสัายเลอืดจากั
ครอบครัวนักัดนตรีช้ั�นแนวหน้ามาอย่างยาวนาน ลุงขึ้องเขึ้าคือ ป็ีเตอร์  
เซึ่อร์กั่น (Peter Serkin) เป็็นนักัเปี็ยโนผูู้้มีช้ื�อเสีัยง ป็ู�ขึ้องเขึ้าคือ  
รูดอล์ฟั เซึ่อร์กั่น (Rudolf Serkin) ศ่ลป็ินเดี�ยวเป็ียโนระดับตำนาน 
อีกัที่ั�ง อดอล์ฟั บุช้ (Adolf Busch) ป็รมาจารย์ไวโอล่นกั็คือป็ู�ที่วด
ขึ้องเขึ้า เดว่ด ลุดว่กั ได้กัล่าวถึ้งความที่รงจำอันดับแรกัขึ้องเขึ้า กั็คือ
กัารได้ร้องเพัลงขึ้องคณะเดอะบีเที่่ลสั์ (The Beatles) กัับพัี�สัาว ความ
ที่รงจำที่ี�สัองคือกัารได้ย่นคุณป็ู�แสัดงดนตรีที่ี�คาร์เนกัีฮอลล์ (Carnegie 
Hall) นี�แสัดงให้เห็นถึ้งความหลากัหลายในกัารดำเน่นอาช้ีพัที่างดนตรี
ที่ี�ได้ร่วมมือกัับนักัดนตรีช้ั�นนำมากัมายในทีุ่กัวันนี� ตลอดไป็จนถึ้งผูู้้ผู้ล่ต
ภาพัยนตร์และบรรดานักัเขึ้ียน

บที่เพัลงขึ้บัรอ้งป็ระสัานเสัยีงขึ้องเขึ้าที่ี�ช้ื�อวา่ ผูู้ท้ี่รงอำนาจคนใหม่ 
(The New Colossus) ได้ใช้้แสัดงในพั่ธ์ีสัาบานตนเขึ้้ารับตำแหน่งครั�ง
ที่ี�สัองขึ้องอดีตป็ระธ์านาธ์่บดี บารัค โอบามา (Barack Obama) ในป็ี 
ค.ศ. ๒๐๑๓ ในป็ีถึัดมา สัถึานีว่ที่ยุแห่งช้าต่ (NPR = National Public 
Radio) ได้ป็ระกัาศช้ื�อเขึ้าในฐานะ “หน้�งในร้อยขึ้องสุัดยอดนักัแต่งเพัลงใน
วยั ๔๐ ป็”ี เขึ้ายงัครองตำแหน่งนักัแตง่เพัลงป็ระจำวงออร์เคสัตราถ้ึงกัว่า 
๒๐ วง และเป็น็นักัแต่งเพัลงให้เที่ศกัาลดนตรีตา่ง ๆ  ที่ั�งในสัหรัฐอเมรก่ัา
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และต่างป็ระเที่ศ เขึ้าได้รับมอบหมายว่าจ้างจากัศ่ลป็ินช้ั�นนำและวง 
ออรเ์คสัตราตา่ง ๆ  มากัมายในกัารป็ระพันัธ์ด์นตรซีึ่้�งลว้นป็ระสับผู้ลสัำเรจ็
ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็็นวงออร์เคสัตราช้ั�นนำอย่างฟัิลาเดลเฟัีย พั่ตสั์เบ่ร์กั  
ม่นน่โซึ่ตา และเนช้ันแนลซึ่่มโฟันีออร์เคสัตรา สัมาคมเช้มเบอร์ม่วสั่กั
แห่งล่นคอล์นเซึ่็นเตอร์ (The Chamber Music of Lincoln Center) 
เที่ศกัาลดนตรีที่ี�เมอืงเดรสัเด็น (Dresden Music Festival) และบรรดา
ศ่ลป็ินอย่างโจนาธ์าน บ่สั (Jonathan Biss) เยเรมี เด็งค์ (Jeremy 
Denk) เจมี ลาเรโด (Jaime Laredo) โบโรเมโอควอเที่็ต (Boromeo 
Quartet) และป็รซ่ึ่ม้แซึ่กัโซึ่โฟันควอเท็ี่ต (Prism Saxophone Quartet)

ในป็ ีค.ศ. ๒๐๒๒ นี�เอง เขึ้ายงัไดร้บัรางวลัสัโตเกัอรไ์พัรซึ่ ์(Stoeger 
Prize) จากัสัมาคมเช้มเบอรม์ว่สัก่ัแหง่ล่นคอลน์เซึ่น็เตอร ์อนัเป็น็สัมาคม
เช้มเบอร์มว่สัก่ัทีี่�ย่�งใหญ่ที่ี�สัดุ และอีกัหลายรางวัลจากัองค์กัรต่าง ๆ  อาที่ ่
New Music USA, The American Composers Forum, American 
Music Center และ The National Endowment for The Artists ในปี็ 
ค.ศ. ๒๐๒๑ เขึ้าได้รบักัารเสันอช้ื�อให้เป็น็ศล่ปิ็นแห่งสัไตน์เวย์ โดยบรษ่ทัี่ 
Steinway and Sons นอกัจากันี�ยังเป็็นอาจารย์สัอนว่ช้ากัารป็ระพัันธ์์
ดนตรใีหส้ัถึาบนัดนตรเีคอรต์ส่ั (Curtis Institute of Music) เป็น็ระยะ
เวลาเกัอืบ ๒๐ ป็ ีกัอ่นที่ี�จะไดร้บักัารแตง่ตั�งให้ดำรงตำแหน่งคณบดแีละ
ผูู้้อำนวยกัารดนตรีขึ้องสัถึาบันดนตรีจุลล่อาร์ด (Juilliard School) 
ในป็ี ค.ศ. ๒๐๒๑ ป็ัจจุบันเขึ้าพัำนักัอยู่ที่ี�นครน่วยอร์กักัับภร่ยาที่ี�เป็็น
นักัไวโอล่นนามว่า เบลลา ฮร่สัโตวา (Bella Hristova)

สัำหรับบที่เพัลง “ระฆัังดาวเสัาร์” (Saturn Bells) ที่ี�ป็ระพัันธ์์
ขึ้้�นในป็ี ค.ศ. ๒๐๑๔ นั�น เดว่ด เซึ่อร์กั่น ลุดว่กั ได้เขึ้ียนคำบรรยาย
เพัลงไว้ดังนี�

“...นับเป็็นระยะเวลานานมาแล้วที่ี�บรรดานักัดาราศาสัตร์ได้เฝ้้า
สัังเกัตรูป็ร่างลักัษณะกัารขึ้ดตัวเป็็นเกัลียวขึ้องวงแหวนกั้อนน�ำแขึ้็งที่ี�
ป็รากัฏพัาดผู้่านดาวเสัาร์ และกั็เมื�อไม่นานมานี�เองที่ี�พัวกัเขึ้าได้ค้นพับ
แหล่งที่ี�มาขึ้องมัน ดวงดาวได้สัั�นสัะเที่ือนเสัมือนกัับระฆัังอันโดดเดี�ยว
ในห้วงอวกัาศ พัวกัแรงสัั�นสัะเที่ือนเหล่านี�ได้แพัร่กัระจายพัาดผู้่านพัื�น
ผู้ว่ขึ้องวงแหวน สัรา้งรปู็แบบอะไรบางอยา่งอนัสัลบัซึ่บัซึ่อ้นซ้ึ่�งดเูหมอืน
ไรร้ะบบระเบยีบ เหตใุดวงแหวนเหลา่นี�ขึ้องดาวเสัารยั์งคงดำรงอยูน่ั�นไม่
อาจรู้ได้ แต่บนโลกัขึ้องเรา แผู้่นด่นไหวได้เป็็นสัาเหตุให้โลกัสัั�นสัะเที่ือน
อยู่อีกัหลายวัน
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ผู้มได้รับแรงบันดาลใจเป็็นอันมากั เมื�อค่ดไป็ถึ้งเรื�องวงแหวน
ขึ้องดาวเสัาร์ ผู้มได้เห็นมันเป็็นครั�งแรกัเมื�อตอนผู้มยังเป็็นเด็กัที่ี�ไป็ค่าย
ฤดูร้อน มีผูู้้ป็กัครองเด็กัคนหน้�งได้นำกัล้องโที่รที่รรศน์ดูดาวกัำลังสัูงไป็
ดว้ย เดก็ัแตล่ะคนไดม้โีอกัาสัใช้เ้วลาคนละป็ระมาณคร้�งนาที่ใีนกัารสัอ่งดู 
วงแหวนเหล่านั�นสัรา้งแรงดง้ดูดใจให้ผู้มเป็น็อันมากั อกีัที่ั�งยงัมดีวงดาว
นอ้ย ๆ  ที่ี�ลอ่งลอยอยูร่อบ ๆ  ดาวเสัาร ์ซึ่้�งตอ่มาผู้มกัพ็ับวา่ พัวกัมนัคอื
ตัวอย่างเล็กั ๆ น้อย ๆ ขึ้องดวงจันที่ร์ (บร่วาร) ขึ้องมันที่ั�ง ๖๒ ดวง

และมันก็ัมาชั้ดเจนอีกัครั�ง เมื�อผู้มอดค่ดไม่ได้ถึ้งความค่ดแห่ง
จ่ตใต้สัำน้กัขึ้องผู้มในตอนทีี่�ผู้มกัำลังเขึ้ียนบที่เพัลงระฆัังดาวเสัาร์ ผู้ม
เขึ้ียนเพัลงนี�ให้แกั่ภร่ยาขึ้องผู้ม เบลลา ฮร่สัโตวา ซึ่้�งตอนนั�นยังเป็็น
เพัียงคู่หมั�นขึ้องผู้ม เมื�อค่ดไป็ถึ้งวงแหวนดาวเสัาร์ มันกั็ไม่ได้มีอะไรที่ี�
แตกัต่างกัันอย่างมากัเลยจากักัระบวนกัารนี�”

ระฆัังดาวเสัาร์ :- เร่�มต้นขึ้้�นด้วยคอร์ดอันสัะที่้อนกัังวาน ซึ่้�งจะ
หวนยอ้นกัลบัมาใหไ้ดย้น่ตลอดที่ั�งบที่เพัลง ลองจน่ตนากัารดวูา่ แรงสัั�น
สัะเที่ือนขึ้องดาวที่ั�งดวง อันเสัมือนตัวเร่งป็ฏ่กั่ร่ยาแห่งกัารม้วนตัวเป็็น
เกัลียวขึ้องแนวบรรเลงเดี�ยวไวโอล่น ศ่ลป็ินเดี�ยวที่ี�ได้ป็ั�นที่อระบบสัุร่ยะ
จักัรวาลให้หมุนวนไป็ และเมื�อย้อนกัลับมาสัู่ดาวเสัาร์อันย่�งใหญ่มห้มา 
มันกั็เขึ้ย่ากัังวานป็ระดุจระฆัังแห่งมหาว่หารขึ้องระบบสุัร่ยะจักัรวาลใน
ตอนที่ี�บที่เพัลงที่ะยานขึ้้�นสัู่จุดสัูงสัุด ต่ดตามมาด้วยกัระแสัแห่งป็ร่ศนา
มากัมายที่ี�ไร้คำตอบแห่งห้วงอวกัาศและหมู่ดาว
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เต๋๋อชิิง เวิิน
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๕๘)

บทเพลิงชุุด ซีีเซีี�ย (Xixia Suite)

เต๋อช้่ง เว่น เป็็นลูกัคร้�งจีน-สัว่สั เขึ้าเป็็นศาสัตราจารย์ว่ช้ากัาร
ป็ระพัันธ์์ดนตรี ณ สัถึาบันดนตรีแห่งเมืองเซึ่ี�ยงไฮ้ (Shanghai) เขึ้ายัง
ที่ำหน้าทีี่�ผูู้้อำนวยกัารฝ้�ายศ่ลป์็ขึ้องงานสััป็ดาห์บที่ป็ระพัันธ์์ดนตรีร่วม
สัมัยทีี่�จัดขึ้้�นโดยสัถึาบันดนตรีแห่งเมืองเซีึ่�ยงไฮ้อีกัด้วย เต๋อช้่ง เว่น  
ศ้กัษาที่ี�มหาว่ที่ยาลัยฟัูเจี�ยน กัับศาสัตราจารย์กัั�วะ จู หรง (Guo 
Zu-Rong) ศ้กัษาที่ี�สัถึาบันดนตรีแห่งช้าต่จีน (China Conservatory 
of Music) กัับศาสัตราจารย์สัือ วาน ชุ้น (Shi Wan-Chun) และ
ศาสัตราจารย์หลั�ว จง หรง (Luo Zhong-Rong) ที่ี�สัถึาบันดนตรีแห่ง
นครเจนีวา (Conservatoire de Musique de Geneve) กัับฌอง 
บาล่ซึ่าที่ (Jean Balisaat) และทีี่�สัถึาบันดนตรีขึ้ั�นสัูงแห่งเมืองล่ยง 
(Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon) กัับ
กั่ลเบ่ร์ต เอมี (Gilbert Amy)

เขึ้ายงัเป็น็ผูู้บ้รรยายพัเ่ศษใหม้หาวท่ี่ยาลยัโคลมัเบยี ในช้ว่งระหวา่ง
ป็ี ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๐๖ เต๋อช้่ง เว่น ได้รับรางวัลมากัมาย กัล่าวคือ 
รางวัล Prize of the State Geneva ในป็ี ค.ศ. ๑๙๙๓, รางวัล Prix 
du Festival แหง่เที่ศกัาลดนตร ีFestival de Musique des Chateaux 
Neuchatelois, รางวัล Prix Cultura ในป็ี ค.ศ. ๑๙๙๙ ขึ้องมูลน่ธ์่ 
The Foundation Kiwanis และรางวัล The Composer Prize ในป็ี 
ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยมูลน่ธ์่ Foundation Leenaards แห่งสัว่ตเซึ่อร์แลนด์
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ผู้ลงานขึ้องเตอ๋ช้ง่ เวน่ ไดส้ัรา้งช้ื�อเสัยีงระดบันานาช้าตใ่หเ้ขึ้า และ
มนัคอืกัารเช้ื�อมโยงขึ้องวธ่์กีัารป็ระพันัธ์ด์นตรอีนัเป็น็แบบดั�งเด่มขึ้องเขึ้า
กับัอท่ี่ธ์พ่ัลอนัหลากัหลายขึ้องจารตีศล่ป็ะและป็รชั้ญาแหง่ภมูป่็ญัญาจนี 
เขึ้าได้รับแรงบันดาลใจอันล้กัซ้ึ่�งจากัวัฒนธ์รรมจีน ที่ั�งจากัที่างป็รัช้ญา 
ที่ศันศล่ป็ ์และกัารเขึ้ยีนอกััษรจนี เขึ้าไดป้็รบัป็ระยกุัตว์ธ่์กีัารใหม ่ๆ  เพัื�อ
แสัดงออกัถ้ึง “สัาร” ทีี่�เขึ้าต้องกัารสัื�อออกัมาในแต่ละบที่เพัลง เพัื�อที่ี�จะ
บรรลุถึง้วัตถุึป็ระสังค์นี� บอ่ยครั�งเขึ้าจง้ใช้วั้ตถุึ สั่�งขึ้องต่าง ๆ  ในชี้ว่ตป็ระจำ
วันเขึ้้ามาร่วมด้วย อาที่่ กัระป็๋อง ขึ้วด แกั้ว เครื�องเป็�าลม กั๊อกัน�ำ  
และกัระดาษ รปู็แบบลีลาดนตรีขึ้องเขึ้าทีี่�กัระจ่างชั้ด แสัดงอารมณ์ความ
รู้สั้กั และเข้ึ้าถึ้งได้ง่าย ได้รับกัารยกัย่องช้มเช้ยจากับรรดานักัว่จารณ์
ที่ั�งในป็ระเที่ศจีนและยุโรป็ โจว ไหหง (Zhou Haihong) แห่งสัถึาบัน
ดนตรีแห่งกัรุงป็ักักั่�ง (Central Conservatory of Music-Beijing) ได้
พัรรณนาไว้ว่า มีความโดดเด่นด้วย “...สัมดุลระหว่างความซึ่ับซึ่้อนกัับ
ความกัระจา่งช้ดั ระหวา่งความลก้ัลบักับัความมเีหตผุู้ล ระหวา่งความตื�น
ตระหนกักับัความละเมยีดละไม ระหวา่งจน่ตนากัารอนัเพัอ้ฝ้นักับักัรอบ
แหง่ความเคร่งครัด และระหว่างความเปิ็ดเผู้ยชั้ดเจนกับัความล�ำลก้ั...”  
หนังสัือพ่ัมพั์ The Salzburger Nachrichten รายงานถ้ึงกัารแสัดง
ดนตรีในป็ี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยตั�งขึ้้อสัังเกัตว่า “...ดนตรีขึ้องเต๋อช้่ง เว่น 
มคีวามสัดช้ื�นป็ระดจุน�ำคา้งยามรุง่อรณุ และตื�นเตน้ราวกัับเรื�องราวเช้่ง
สับืสัวน อกีัที่ั�งยงัมคีวามรื�นรมยเ์สัมอืนกัารใช้เ้วลายามค�ำคนืที่า่มกัลาง
ม่ตรแที่้คู่ใจ...”

บที่เพัลงชุ้ด “ซึ่ีเซึ่ี�ย” (Xixia Suite) คือบที่ป็ระพัันธ์์สัำหรับวง
ออร์เคสัตรา ที่ี�เต๋อช้่ง เว่น ได้ป็ระพัันธ์์ขึ้้�นในป็ี ค.ศ. ๒๐๒๒ โดยอ้างอ่ง
เนื�อหามาจากับที่ป็ระพัันธ์์ดนตรีเด่มขึ้องเขึ้าในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๕ นั�นคือ
บที่เพัลง “สัาวแห่งซึ่ีเซึ่ี�ย” (Xixia Girl) ซึ่้�งตัวขึ้องเต๋อช้่ง เว่น เองได้
เขึ้ียนคำบรรยายไว้ดังนี�

“...ในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๔ ผู้มได้รับตำแหน่งนักัแต่งเพัลงป็ระจำขึ้อง
คณะนักัร้อง-นักัเต้นแห่งหน่งเซึ่ีย (The Ningxia Song and Dance 
Troupe) เมื�อตอนที่ี�ผู้มเด่นที่างมาที่ี�หน่งเซึ่ียโดยมาจากัมณฑลฟัูเจียน 
(Fujian) ในป็ีถึัดมา หวัง ฮัวหยวน (Wang Huayuan) ได้ร่วมกััน
ป็ระพันัธ์์ละครระบำทีี่�ใช้ช้้ื�อว่า ‘สัาวแห่งซีึ่เซีึ่�ย’ หวัง ฮวัหยวน รบัผู้ด่ช้อบ 
เขึ้ยีนดนตรสีัำหรบักัารเตน้เดี�ยวและกัารเตน้คู ่สัว่นตวัผู้มเองรบัผู้ด่ช้อบ
กัารเขึ้ียนเพัลงสัำหรับกัารเต้นเป็็นกัลุ่มใหญ่
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ในป็ี ค.ศ. ๒๐๒๑ หลังจากัเวลาล่วงเลยมา ๓๖ ป็ี ผู้มได้เด่น
ที่างกัลับไป็หน่งเซึ่ียอีกัครั�ง และกั็ได้มีโอกัาสัอันดีที่ี�ได้ร่วมรับป็ระที่าน
อาหารค�ำกัับอดีตผูู้้ร่วมงานขึ้องผู้ม คือ ฟั�าน จ่งกัั�วะ (Fan Jinguo) 
นักัเป็�าที่รัมเป็็ต ในมื�ออาหารค�ำนั�นเอง ผู้มที่ั�งป็ระหลาดใจและซึ่าบซึ่้�ง
ใจมากั เมื�อเขึ้าได้ร้องแนวที่ำนองเดี�ยวที่รัมเป็็ตอันพ่ัสัดารนั�นได้อย่าง
ถึูกัต้อง ซึ่้�งมันอยู่ในช้่วงระบำแห่งซึ่ือจี (Siji Dance) ซึ่้�งผู้มได้ป็ระพัันธ์์
ไว้สัำหรับละครระบำนั�น

และเขึ้าผูู้้นี�แหละคือผูู้้บรรเลงแนวที่ำนองนี� เมื�อครั�งที่ี�ละครได้นำ
ออกัแสัดงรอบป็ฐมที่ศันเ์มื�อ ๓๖ ป็ก่ีัอน พัวกัเพัลงเตน้รำเหลา่นี�มคีวาม
โดดเด่นและงดงามมากัเสีัยจนตัวผู้มเองยังคงจำแนวที่ำนองหลักั ๆ  หลาย
เพัลงได้มากัมาย และก็ัในตอนนั�นเองทีี่�ผู้มได้คด่อ่านวางแผู้นทีี่�จะเรียบเรียง 
กัลุ่มบที่เพัลงระบำต่าง ๆ เหล่านี�ขึ้้�นมาใหม่ ในแบบฉบับกัารบรรเลง
เพัื�อกัารฟัังในคอนเสั่ร์ตโดยเฉพัาะ นั�นกั็คือ ‘บที่เพัลงชุ้ด ซึ่ีเซึ่ี�ย’ นี�เอง

อย่างไรกั็ดี เมื�อผู้มกัลับบ้าน ผู้มกั็หาสักัอร์ (Score) ที่ี�เขึ้ียนไว้
สัำหรับวงออร์เคสัตราในละครระบำเรื�องสัาวแห่งซึ่ีเซึ่ี�ยไม่เจอ หาไม่พับ
เลยสักััที่ี�เดยีว สัาเหตสุ่ัวนใหญก่ัค็งมาจากักัารใช้ช้้วีต่ช้ว่งแรกั ๆ  ที่ี�ไม่คอ่ย
จะเป็็นหลักัเป็็นแหล่งแน่นอน ต้องเด่นที่างไป็ ๆ มา ๆ เสัมอ ๆ โช้คยัง
ดีบ้างที่ี�ผู้มไป็ค้นเจอฉบับออร์เคสัตราที่ี�ผู้มนำไป็ป็รับใหม่ เรียบเรียงขึ้้�น
ในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๘ สัำหรับวงเครื�องดนตรีพัื�นบ้านจีน แล้วได้เรียบเรียง
จนกัลายเป็็นผู้ลงานชุ้ด ‘The Xixia Suite’ สัำหรับวงออร์เคสัตราฉบับ
นี�เอง นี�เป็็นผู้ลพัวงจากัป็ระโยช้น์ทีี่�ได้ใช้้เวลาที่ี�ต้องถึูกักัักัตัวอยู่บ้านใน
ช้่วงป็ิดเมืองในเซึ่ี�ยงไฮ้ เมื�อป็ี ค.ศ. ๒๐๒๒”

บที่เพัลงต่าง ๆ จากับที่เพัลงชุ้ด “ซึ่ีเซึ่ี�ย” ดำเน่นไป็ตามลำดับ
อารมณ์ที่างดนตรีอันโดดเด่นที่ี�สัอดคล้องกััน ดังนี�

๑. ระบำเหล็กั (The Iron Dance) :- ที่รงพัลังอย่างกั้องกัังวาน
๒. สัาวแห่งคีตันและหนุ่มอุยกัูร์ (The Khitan Girl & Uighur 

Man) :- ดนตรีจากัแดนไกัลอันมีเสัน่ห์
๓. ระบำหนังแกัะ (Sheep Skin Dance) :- กัระแสัลมจากัตะวันตกั 

เฉียงเหนือ
๔. ขึ้อที่านตัวน้อย (Little Beggar) :- มีช้ีว่ตช้ีวาและรื�นเร่ง

เบ่กับาน
๕. เครื�องหอมกัำยานเพัื�อบวงสัรวงแด่พัระพุัที่ธ์องค์ (Offer 

Incense to Buddha) :- ด้วยศรัที่ธ์าและความเคร่งครัด
๖. ระบำแห่งพัระเจา้ (The God Dance) :- อย่างป็�าเถืึ�อนบา้คลั�ง
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ซ่าวิเซิง หลุี 
เร่�องราวปีระพาสใต้ 

(The Tale of the Southern Tour)

ซึ่า่วเซึ่ง่ หล ีเป็น็นกััแตง่เพัลงป็ระจำวงออรเ์คสัตราแหง่ช้าตข่ึ้องจนี 
(The China National Symphony Orchestra) และวงกัวางสัีซึ่่มโฟันี
ออร์เคสัตรา (Guangxi Symphony Orchestra) เขึ้าเป็็นสัมาช้่กัขึ้อง
สัมาคมศล่ปิ็นดนตรีแห่งป็ระเที่ศจีน (Chinese Musicians Association) 
และยงัเป็น็ผูู้้อำนวยกัารขึ้องสัมาคมนักัป็ระพันัธ์ด์นตรีและนกััดนตรขีึ้อง
ป็ระเที่ศจนี อกีัที่ั�งดำรงตำแหนง่รองป็ระธ์านสัมาคมแลกัเป็ลี�ยนกัารแสัดง
แห่งเซึ่่นเจ่�น (Shenzhen Performing Arts Exchange Association)

หลี ศ้กัษาดนตรีที่ี�สัถึาบันดนตรีกัลาง (Central Conservatory 
of Music) จากันั�นเขึ้ากัเ็ดน่ที่างไป็ยงัสัหรฐัอเมรก่ัา เขึ้า้ศก้ัษาที่ี�สัถึาบนั
ดนตรีจุลล่อาร์ด (Juilliard) และสัถึาบันดนตรีนาฏลีลา “UMKC 
Conservatory of Music and Dance” เขึ้าเป็น็ดรุย่กัวชี้าวจนีคนแรกัที่ี�
ได้รบัคดัเลอืกัเขึ้า้สัูภ่าควช่้ากัารป็ระพันัธ์ด์นตรแีหง่สัถึาบนัดนตรจีลุลอ่ารด์ 
ที่ี�จบไป็จากัสัถึาบันดนตรีกัลางแห่งป็ระเที่ศจีน

ผู้ลงานกัารป็ระพันัธ์์ขึ้องซึ่า่วเซึ่ง่ หล ีมกีัวา้งขึ้วางครอบคลมุผู้ลงาน 
หลายป็ระเภที่ ที่ั�งซึ่่มโฟันี เช้มเบอร์ม่วสั่กั และอุป็รากัร ซึ่้�งที่ำให้เขึ้าได้
รับรางวัลมากัมายที่ั�งจากัในและต่างป็ระเที่ศ ผู้ลงานขึ้องเขึ้าผู้สัมผู้สัาน
รูป็แบบที่างภาษาดนตรีจากัจีนและโลกัตะวันตกัเขึ้้าไว้ด้วยกััน เต็มไป็
ด้วยลักัษณะด้งดูดใจที่างดนตรี และได้รับความสันใจอย่างกัว้างขึ้วาง
ที่ั�วโลกั ได้รับกัารนำออกัแสัดงในงานเที่ศกัาลดนตรีช้ั�นนำที่ั�งที่ี�จีนและ
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ตา่งป็ระเที่ศ บรรเลงโดยวงออร์เคสัตราช้ั�นนำมากัมายหลายต่อหลายวง
น่ตยสัารน่วยอร์กัไที่มสั์ ได้ยกัย่องช้มเช้ยผู้ลงานขึ้องหลีไว้ดังนี�
“...เป็น็กัารเขึ้ยีนสักัอรด์นตรทีี่ี�เชี้�ยวช้าญมากั ซึ่้�งไดเ้ป็ลี�ยนแนวที่าง

จากัลักัษณะดนตรีอ่มเพัรสัช้ันน่สัต์ (Impressionist) อันระยับแวววาว 
ผู้่านกัารขึ้ัดเกัลาไป็สัู่ลีลาพัื�นบ้านแบบช้าลสั์ ไอฟัสั์ (Charles Ives) ที่ี�
ป็ระช้ันกัันด้วยบันไดเสัียงอันหลากัหลาย”

หลี ยังเป็็นผูู้้อุที่่ศตนในกัารวางแผู้นจัดกัารงานแสัดงผู้ลงานที่าง
ศ่ลป็ะต่าง ๆ เขึ้าดำรงตำแหน่งผูู้้อำนวยกัารดนตรีขึ้องงานเสีัยงดนตรี
จีน-อาเซึ่ียน (China-ASEAN Music Voice) ผูู้้อำนวยกัารโครงกัาร
เที่ศกัาลดนตรีสัมัยใหม่แห่งกัรุงป็ักักั่�ง (The Beijing Modern Music 
Festival) ผูู้้อำนวยกัารบร่หารขึ้องเที่ศกัาลดนตรีนานาช้าต่ช่้งตาว 
(Qingdao Ocean International Music Festival) และผูู้้อำนวยกัาร
ขึ้องคณะกัรรมกัารเที่ศกัาลดนตรีนานาช้าตแ่หง่เซึ่น่เจ่�น (The Shenzhen 
Belt & Road International Music Festival Art Committee)

ในป็ ีค.ศ. ๒๐๑๙ รายกัารซึ่่มโฟันคีอนเสัร่ต์ Glory of The King 
ซึ่้�งเขึ้าไดด้ำรงตำแหนง่ผูู้อ้ำนวยกัารดนตรไีดร้บัความสันใจในวงกัวา้งจากั
ผูู้ช้้มช้าวจนี เขึ้ายงัไดม้สีัว่นร่วมอยา่งแขึ้ง็ขึ้นัในงานด้านสัวสััดก่ัารสังัคม
และกั่จกัรรมแลกัเป็ลี�ยนที่างวัฒนธ์รรมในระดับนานาช้าต่ กัารร่วมมือ
รณรงค์ที่างกัารกัุศลในช้ื�อโครงกัาร “กัารสั่งมอบบที่เพัลงโรงเรียนไป็ยัง
ที่อ้งถึ่�นหา่งไกัล” (Delivering the School Songs to remote areas) 
กัารก่ัอตั�งกัลุ่มนักัแต่งเพัลงช้าวจีนรุ่นหนุ่ม-สัาว และดำเน่นกั่จกัรรม
ต่าง ๆ รวมไป็ถึ้งความร่วมมือระหว่างนักัแต่งเพัลงช้าวจีนและอเมร่กััน

ซึ่่าวเซึ่่ง หลี ได้เขึ้ียนบรรยายถึ้งบที่เพัลง “เรื�องราวป็ระพัาสัใต้” 
(The Tale of the Southern Tour) เอาไว้ดังนี�

บที่เพัลง “เรื�องราวป็ระพัาสัใต้” สัำหรบับรรเลงด้วยวงออร์เคสัตรา  
เป็็นบที่เพัลงทีี่�ได้รับกัารมอบหมายว่าจ้างจากักัระที่รวงวัฒนธ์รรม
และกัารท่ี่องเทีี่�ยวแห่งเมืองเฉากัวน (Shaoguan) ในมณฑลกัวางตุ้ง 
(Guangdong) ในป็ี ค.ศ. ๒๐๑๙ แล้วนำออกัแสัดงรอบป็ฐมที่ัศน์ใน
เดอืนธ์นัวาคมป็เีดยีวกันั ณ โรงอปุ็รากัรแหง่เมอืงกัวางโจว (Guangzhou 
Opera House) ผู้ลงานนี�คือกัารบรรยายภาพัคร่าว ๆ ถึ้งเรื�องราวจีน
โบราณในกัารเสัด็จป็ระพัาสัแดนใต้ขึ้องพัระจักัรพัรรดซุ่ึ่น (Shun) ทีี่�เกัด่
ขึ้้�นเมื�อหลายพัันป็ีกั่อน

บที่เพัลงแบ่งออกัเป็็น ๔ สั่วน ซึ่้�งในแต่ละสั่วนกั็จะบรรยายภาพั
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ฉากัต่าง ๆ มีกัารใช้้เที่คน่คกัารป็ระพัันธ์์และเนื�อหาเรื�องราวที่ี�แตกัต่าง
กัันไป็ เพัื�อที่ี�จะสัร้างเนื�อหาแนวที่ำนองดนตรีขึ้้�นมาให้สัอดคล้องกััน

สั่วนแรกั : หวนรำล้กัถึ้งยุคสัมัย (The Recall of The Era) 
เป็น็กัารหวนรำลก้ัถึง้อดตี สัว่นนี�ป็ระกัอบไป็ดว้ยบที่เพัลงพัื�นบา้นตา่ง ๆ  
ขึ้องจีนโบราณ เพัื�อนำผูู้้ฟัังย้อนกัลับไป็สัู่อาณาจักัรจีนโบราณ

สั่วนที่ี�สัอง : ตระกัารตาโลกัแดนใต้ (The Fancy of Southern 
World) พัรรณนาภาพัภูม่ที่ัศน์ที่างตอนใต้ขึ้องจีน ในท่ี่อนนี� หลีได้ใช้้
เที่คน่คแบบม่น่มอล่สัต์ (Minimalist = กัารใช้้เนื�อหาดนตรีน้อย ๆ 
แบบซึ่�ำไป็-ซึ่�ำมา) ในกัารเขึ้ียนแนวที่ำนอง ในขึ้ณะที่ี�ตัวแนวที่ำนองเอง
นั�นสัร้างขึ้้�นจากับที่เพัลงพัื�นบ้านต่าง ๆ จากัด่นแดนตะวันออกัเฉียงใต้
และตะวันตกัเฉียงใต้ขึ้องจีน

สัว่นทีี่�สัาม : สันัต่ภาพัและสังคราม (Peace and War) สัว่นนี�มี
ลกััษณะอนัไพัเราะแบบที่ำนองเพัลงรอ้ง (Lyrical) มากัที่ี�สัดุ เป็น็ดนตรี
ที่ี�แสัดงอารมณ์ความรู้สั้กัขึ้องสัันต่ภาพัและสังคราม

สั่วนสัุดที่้าย : เสัียงละห้อยหาคร�ำครวญแห่งสัหัสัวรรษ (Sigh 
in millennia) ที่ั�ง ๆ ที่ี�เป็็นสั่วนที่ี�ไม่ยาวนักั แต่มันคือกัารตั�งใจในกัาร
ใช้ส้ัญัลกััษณข์ึ้องบที่เพัลงนี� ใช้เ้สัยีงดนตรเีลยีนแบบเสัยีงคร�ำครวญขึ้อง
ผูู้้คน บรรยายภาพักัารครุ่นค่ดใคร่ครวญเช้่งป็รัช้ญา ในกัารกัล่าวว่า 
“เสัียงเพัรียกัหาแห่งสัหัสัวรรษ”

ลักัษณะขึ้องโครงสัร้าง ๔ สั่วนนี� ได้รับมาจากัแนวค่ด “ฉี” (Ji) 
ซึ่้�งหมายถ้ึงกัารจดบันท้ี่กัในขึ้ณะเด่นที่าง มันคือวรรณกัรรมจีนโบราณ
ช้น่ดหน้�งซึ่้�งเจร่ญรุ่งเรืองอยู่ในสัมัยราช้วงศ์ถึังและราช้วงศ์ซึ่่ง ลีลากัาร
เขึ้ียนจะอยู่ในลักัษณะพัรรณนาโวหารเป็็นส่ัวนใหญ่ ผู้นวกักัับลักัษณะ
เช้่งอภ่ป็รายถึกัเถึียงด้วยถึ้อยคำโวหารอันงดงาม สัามารถึใช้้ในกัาร
แสัดงออกัถึง้อารมณค์วามรูส้ัก้ัและความคด่ขึ้องผูู้เ้ขึ้ยีน โดยพัรรณนาถึง้
ผูู้ค้น เหตกุัารณต์า่ง ๆ  สั่�งขึ้องตา่ง ๆ  และภาพับรรยายตา่ง ๆ  โครงสัรา้ง 
๔ สัว่นนี�ยงัไดม้คีวามสัอดคลอ้งกับัโครงสัรา้งขึ้องศล่ป็ะตามแบบขึ้นบเด่ม
ขึ้องจีนอีกัด้วย บที่เพัลงนี�ม่ใช่้เป็็นเพีัยงแค่กัารผู้สัมผู้สัานขึ้องรูป็แบบ
ลีลาดนตรีขึ้องจีนกัับอเมร่กััน และเที่คน่ค-แนวค่ดขึ้องโลกัตะวันตกักัับ
โลกัตะวันออกัเที่่านั�น แต่มันยังเป็็นสัถึานะแบบใหม่แห่งกัารสัร้างสัรรค์
ที่ี�เป็็นเอกัลักัษณ์ ที่ี�เที่คน่คต่าง ๆ กัันได้มาบรรจบพับกััน หรือเด่นที่าง
มาสัูจุ่ดหลอมรวมเดียวกันั และสัามารถึทีี่�จะไดร้บักัารป็ลกูัถึา่ยผู้นก้ัรวม
เขึ้้าด้วยกัันอีกัด้วย
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 จอห์น ค์อริกิลุิอาโน
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๓๘)

แฟนตาเซีีย บนแนวทำนองออสตินาโต 
(Fantasia on an Ostinato)

คำวา่ “ออสัตน่าโต” (Ostinato) ในที่างดนตร ีหมายถึง้ วลทีี่ำนอง
ดนตรี (Phrase) สัั�น ๆ ที่ี�จะบรรเลงให้ได้ย่นซึ่�ำไป็ซึ่�ำมาตลอดที่ั�งเพัลง 
ในบางช้่วงบางตอนอาจจะมีกัารผู้ันแป็รเล็กัน้อยหรือขึ้ยับเป็ลี�ยนระดับ
เสัียงเพัื�อเพั่�มเต่มสัีสัันให้แกั่บที่เพัลงด้วย

จอห์น คอร่กัล่อาโน เป็็นหน้�งในดุร่ยกัวีอเมร่กัันซึ่้�งเป็็นที่ี�รู้จักักััน
อยา่งกัวา้งขึ้วางที่ี�สัดุผูู้้หน้�งในศตวรรษที่ี� ๒๐ นบัจนถึง้บดันี�เขึ้ามผีู้ลงาน 
กัารป็ระพัันธ์์ดนตรีมากักัว่า ๑๐๐ ช้่�นแล้ว ได้รับรางวัลเกัียรต่ยศ
มากัมาย ที่ั�งรางวลัพัูลต่เซึ่อร ์(Pulitzer Prize) รางวลักัรอวม์ายเออร์  
(Grawemeyer Award) รางวัลแกัรมมี (Grammy Award) ถึ้ง ๕ 
รางวัล รางวัลอะคาเดมี (Academy Award) และผู้ลงานดนตรีขึ้อง
เขึ้ายังได้รับกัารบรรเลงและบันที่้กัเสัียงโดยวงออร์เคสัตรา ศ่ลป็ินเดี�ยว 
และวงดนตรีเช้มเบอร์ม่วสั่กั ที่ี�มีช้ื�อเสัียงที่ั�วโลกัมากัมาย ผู้ลงานดนตรี
ขึ้องเขึ้าได้เผู้ยให้เห็นถึ้งจ่นตนากัารความค่ดอันแจ่มใสั ซึ่้�งได้นำแนวค่ด
ขึ้นบจารตีเดม่อยา่งซึ่ม่โฟันหีรือคอนแช้ร์โตมาป็รบันย่ามความหมายใหม่
ในสัำนวนที่ี�กัระจ่างเขึ้้าใจง่าย ซึ่้�งกั่อกัำเน่ดขึ้้�นที่ั�งจากัลักัษณะขึ้องพัวกั
หัวกั้าวหน้าในยุโรป็หลังสังครามและจากัมรดกัแห่งความเป็็นอเมร่กััน
อย่างที่ัดเที่ียมกััน
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เขึ้าเก่ัดในป็ ีค.ศ. ๑๙๓๘ โดยมบีด่าที่ี�ช้ื�อเดยีวกันัคอื จอหน์ คอร่กัลอ่าโน- 
ซึ่ีเนียร์ ซึ่้�งเป็็นนักัไวโอล่นหัวหน้าวง (Concertmaster) ขึ้องวง
น่วยอร์กัฟัีลฮาร์โมน่กั (New York Philharmonic) แม่ขึ้องเขึ้าคือ โรสั  
บูเซึ่็น (Rose Busen) เป็็นที่ั�งนักัเป็ียโนฝ้ีมือดีและนักักัารศ้กัษา จอห์น 
คอร่กัล่อาโน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสัาขึ้าว่ช้ากัารป็ระพัันธ์์ดนตรี ณ 
สัถึาบันดนตรีจุลล่อาร์ด (Juilliard School of Music) และยังครอง
ตำแหน่ง ศาสัตราจารย์พั่ศ่ษฐ์ (Distinguished Professor) ที่าง
ด้านดนตรีแห่งว่ที่ยาลัยเลห์แมน น่วยอร์กั (Lehman College, City 
University of New York) ซึ่้�งสัถึาบันนี�ยังได้กั่อตั�งทีุ่นกัารศ้กัษาโดย
ใช้้ช้ื�อขึ้องเขึ้าอีกัด้วย เขึ้าเป็็นหน้�งในนักัป็ระพัันธ์์ดนตรีที่ี�ยังมีช้ีว่ตอยู่ใน
จำนวนน้อยมากัที่ี�มีวงดนตรีสัตร่งควอเท็ี่ตได้นำช้ื�อไป็ตั�งเป็็นเกัียรต่แกั่
วง กัลุ่มนักัดนตรีวัยหนุ่มได้ร่วมกัันกั่อตั�งวง ภายหลังจากักัารแสัดง
บที่เพัลงสัตร่งควอเที่็ตขึ้องเขึ้า ณ มหาว่ที่ยาลัยอ่นเดียนา (Indiana 
University) ในป็ี ค.ศ. ๑๙๙๕ บที่เพัลงนี�เขึ้าป็ระพัันธ์์ขึ้้�นจากักัารมอบ
หมายว่าจ้างในฐานะกัารอำลาขึ้องวงคลีฟัแลนด์ควอเท็ี่ต (Cleveland 
Quartet) และผู้ลงานนี�เองกั็ได้ที่ำให้เขึ้าได้รับรางวัลแกัรมมีในป็ีนั�นเอง 
ในฐานะบที่ป็ระพัันธ์์ดนตรีร่วมสัมัยที่ี�ดีที่ี�สัุด

จอห์น คอร่กัล่อาโน ยังเป็็นหน้�งในนักัป็ระพัันธ์์ดนตรีซึ่่มโฟันีคน
สัำคัญที่ี�สุัดแห่งยุคสัมัย และเขึ้ากั็ยังเป็็นที่ี�รู้จักัเป็็นอย่างดีจากัผู้ลงาน
อปุ็รากัรเรื�องป็ศีาจแหง่แวรซ์ึ่าย (The Ghosts of Versailles) ผู้ลงาน
ในป็ี ค.ศ. ๑๙๙๑ ซึ่้�งเป็็นกัารถึ่วงดุลตอบโต้ต่อน่ยายขึ้องโมสัาร์ที่และ 
โบมารเ์ช้สั ์(Beaumarchais) กับัยุคแห่งความสัะพัรง้กัลัวหลังกัารป็ฏวั่ต่
ฝ้รั�งเศสั ดว้ยกัารพ่ัจารณาใครค่รวญในหลายลำดบัช้ั�นอนัจำเป็น็อย่างย่�ง
และเป็็นต้นทุี่นแห่งกัารเป็ลี�ยนแป็ลงที่ั�งในระดับบุคคลและระดับสัังคม 
อุป็รากัรเรื�องปี็ศาจแห่งแวร์ซึ่ายเป็็นกัารออกัทุี่นมอบหมายว่าจ้างจากั
คณะอุป็รากัรเมโที่รโป็ลแ่ที่น (The Metropolitan Opera) เป็น็ครั�งแรกั
ในรอบ ๓๐ ป็ี ป็ระสับความสัำเร็จเป็็นอย่างสัูงที่ั�งจากัผูู้้ช้มและบรรดา
นักัว่จารณ์ ในฤดูกัาลที่ี�เป็ิดกัารแสัดงนั�น จอห์น คอร่กัล่อาโน กั็ได้รับ
คัดเลือกัจากัหลากัหลายองค์กัรที่างศ่ลป็ะกัารแสัดงแห่งสัหรัฐอเมร่กัา
ให้เป็็นนักัป็ระพัันธ์์ดนตรียอดเยี�ยมแห่งป็ี (Composer of the Year)

จอห์น คอร่กัล่อาโน ได้เขึ้ียนคำบรรยายเพัลง “แฟันตาเซึ่ีย บน
แนวที่ำนองออสัต่นาโต” ขึ้องเขึ้าเอาไว้ ดังนี�

“...ในกัารแข่ึ้งขัึ้นเปี็ยโนระดับนานาช้าต่ รายกัารวานไคลเบ่ร์น 
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(Van Cliburn) ครั�งที่ี� ๗ ในปี็ ค.ศ. ๑๙๘๕ คณะกัรรมกัารจัดงานได้มอบ
หมายวา่จา้งผู้มใหป้็ระพันัธ์บ์ที่เพัลงเพัื�อใช้ใ้นกัารแขึ้ง่ขึ้นัรอบรองช้นะเล่ศ  
โดยเหลือผูู้้เขึ้้าร่วมป็ระกัวด ๑๒ คน ในกัารครุ่นค่ดถึ้งโครงกัารนี� ผู้ม
ตระหนกััไดท้ี่นัที่ถีึง้กัารที่ี�จะตอ้งเล่กัแนวคด่บที่เพัลงอวดเที่คนค่ฝ้มีอืแบบ
เดม่ ๆ  ที่ี�ดาษดื�น สั่�งที่ี�ผู้มป็ระพันัธ์ข์ึ้้�นมนัจะตอ้งสัามารถึใช้ท้ี่ดสัอบอะไร
บางอย่างที่ี�บที่เพัลงมาตรฐานที่ั�ว ๆ ไป็ไม่มี

ผู้มจ้งตดัสัน่ใจวา่ผู้มจะตอ้งที่ดสัอบสัำรวจไป็ถึง้จน่ตนากัารสัรา้งสัรรค์
และความช้�ำช้องที่างดนตรีขึ้องผูู้้แสัดง ช้ีว่ตขึ้องนักัดนตรีในวัยเยาว์มักั
จะถึกูัครอบงำด้วยกัารช้ี�นำ ทัี่�งจากับรรดาครูบาอาจารย์ทีี่�ยงัมีช้วีต่อยูไ่ป็
จนถึง้คลังงานบันที่ก้ัเสีัยงขึ้องบรรดานักัเปี็ยโนชั้�นนำขึ้องโลกัทีี่�ไดบ้รรเลง
บที่เพัลงมาตรฐานทัี่�งหลายเอาไว้ นบัแต่วยัเด็กัพัวกัเขึ้าจะถูึกัฝ้กึัสัอนมา
ให้ที่ำซึ่�ำ ผู้ล่ตซึ่�ำ มากักัว่าที่ี�จะถึูกัฝ้ึกัสัอนให้รู้จักัสัร้างสัรรค์อะไรใหม่ ๆ 
และบที่เพัลงที่ี�ผู้มแตง่นี�จะตอ้งเป็น็อะไรที่ี�ใหมเ่อี�ยมแบบที่ี�ไมเ่คยมมีากัอ่น 
ไม่มีตัวอย่างอะไรที่ี�จะมาคอยช้ี�นำหรือจำกััดเขึ้า และบที่เพัลงนี�จะต้อง
ผู้กูัสัร้างขึ้้�นอย่างจงใจทีี่�จะที่ำให้บรรดาครูขึ้องพัวกัเขึ้าแที่บจะช่้วยอะไร ๆ   
ไม่ได้เลย พัวกัเขึ้าจะต้องเป็็นตัวขึ้องตัวเอง

ดังนั�นผู้มจ้งสัร้างบที่เพัลงในตอนเร่�มต้นและตอนจบขึ้องงานช้่�น
นี�อย่างชั้ดเจนลงตัวเอาไว้ ผู้ลงานนี�มีลักัษณะโครงสัร้างแบบกัารวน
กัลับอันย่�งใหญ่ภายใต้โครงสัร้างนี� แต่ผู้มได้สัร้างสั่วนตรงกัลางเพัลงไว้
อย่างกัว้างขึ้วางใหญ่โต ในลักัษณะขึ้องชุ้ดรูป็แบบกัารบรรเลงที่ี�ซึ่�ำ ๆ 
กััน เช้ื�อมป็ระสัานกััน ผูู้้บรรเลงจะเป็็นผูู้้กัำหนดตัดสั่นในป็ร่มาณว่าจะ
ให้มีความยาวแค่ไหน จะให้ลักัษณะดนตรีขึ้องกัารย้อนซึ่�ำเหล่านี�เป็็น
อย่างไร กัล่าวอีกันัยหน้�ง รูป็ร่างขึ้องบที่เพัลงจะเป็็นสั่�งที่ี�พัวกัเขึ้าและ
เธ์อสัรา้งขึ้้�นดว้ยตนเอง และที่ี�นา่สันใจกัค็อื อตัราสัว่นขึ้องบที่เพัลงนี�มนั
เกั่ดความผู้ันแป็รหลากัหลายขึ้้�น มีตั�งแต่ ๗-๒๐ นาที่ี ในกัารบรรเลงที่ี�
รายกัารแขึ้่งขึ้ันวานไคลเบ่ร์น

รูป็แบบกัารย้อนซึ่�ำในเพัลงนี�คือกัารที่ดลองขึ้องผู้มด้วยเที่คน่ค
ม่น่มอล่สัต์ ในขึ้ณะที่ี�ครุ่นค่ดถึ้งบที่เพัลงนี� ผู้มกั็ได้ค่ดย้อนรำล้กัน้กัไป็
ถึ้งเหล่าบรรพัช้นขึ้องแนวค่ดดนตรีม่น่มอล่ซึ่้มแบบนี� ตั�งแต่พัาเคลเบล 
(Pachelbel) กัับบที่เพัลงเคนอน (Canon) ราเวล (Ravel) ที่ี�เขึ้ียน
บที่เพัลงโบเลโร (Bolero) อย่างยอดเยี�ยม และที่่อนที่ี�สัองจากัซึ่่มโฟันี
หมายเลขึ้ ๗ ขึ้องเบโธ์เฟัน (Beethoven) ซึ่้�งในที่่อนนี�คือลักัษณะกัาร
บรรเลงซึ่�ำ ๆ  แบบออสัตน่าโตอย่างยืดยาว หรือนั�นก็ัคือแนวกัารบรรเลง
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ดนตรีป็ระกัอบนั�นเอง มันมีความยาวต่อเนื�องอย่างไม่ผู้ันแป็ร (ยกัเว้น
ในตอนที่ี�มนัคอ่ย ๆ  เพั่�มความดังขึ้้�นมาอย่างยดืยาว และมกีัารเต่มแนว
กัารบรรเลงที่ี�สัองลงไป็) ซึ่้�งมันยาวเกัือบ ๆ จะ ๕ นาที่ี นับว่าผู้่ดว่สััย
สัำหรับเบโธ์เฟันผูู้้ซึ่้�งโดยป็กัต่จะพััฒนาเป็ลี�ยนแป็ลงเนื�อหาดนตรีขึ้อง
เขึ้าอยู่ตลอดเวลา

ในคร้�งแรกัขึ้องบที่เพัลง “แฟันตาเซึ่ยี บนแนวที่ำนองออสัตน่าโต” 
นี�ไดพ้ัฒันาจงัหวะอนัซึ่�ำไป็มาขึ้องเบโธ์เฟันและกัารป็ระสัานเสัยีงอนัเรยีบ
ง่ายที่ี�แสัดงออกัอย่างช้ัดแจ้งในคร้�งแรกัขึ้องแนวที่ำนองขึ้องเขึ้า ในสั่วน
ที่ี�สัองจง้ได้เร่�มกัารบรรเลงซึ่�ำทีี่�มคีวามเช้ื�อมป็ระสัานกันั และแต่งใหม่ใน
คอร์ดเมเจอร์-ไมเนอร์แป็ลกั ๆ ที่ี�ไล่ลงมาขึ้องสั่วนหลังขึ้องเบโธ์เฟันนำ
ไป็สัู่ห่วงโซึ่่แห่งกัารป็ระสัานเสัียง ซึ่้�งเหนือแนวนี�ขึ้้�นไป็แนวกัารบรรเลง
ซึ่�ำขึ้องผูู้้บรรเลงจะค่อย ๆ ที่วีความว่จ่ตรมากัขึ้้�น ณ จุดสัูงสัุดลงเอย
นี� รูป็แบบจังหวะเด่มจะย้อนกัลับมา และในที่ี�สัุดกั็จะเป็็นกัารเผู้ยแนว
ที่ำนองขึ้องมันเองอีกัครั�งหน้�ง

บทแปลภาษาไทย โดย บวรพงศ์์ ศ์้ภโสภณ
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Narong Prangcharoen
Chaotic Noises of Silence Rime

The relationship between sound (music) and silence has been 
long established since the beginning of the creation of music. 
Many composers have explored this relationship to many 
possibilities. The most well-known silence music should go to 
4’33” by John Cage. He explored the audience’s expectation 
with silence as well as introducing the ambient sound created 
by audiences in the venue. This is a prove that even other 
performers are silent; we still hear sounds. While John Cage was 
the composer who pushed silence to the edge, many composers 
long before him also explored the importance of silence in music. 
Beethoven has archived a tremendous use of silence in his music. 
It’s not only the effective use of silence but also the efficient use 
of silence. Mozart and Debussy also considered silence between 
notes an important matter in music making. Before Debussy 
and Mozart, Monteverdi wrote the opera “Orfeo” with the new 
form of entertainment known as sung drama contained a strong 
relationship of music and silence. Throughout the history of 
western music, composers have found their way to cooperate with 
music and silence in their own unique way.

Not only western music that has a strong concept of music and 
silence. The complicated rhythm of African’s Drumming is also 
based on listening to silence between the notes. That’s how they 
cooperated in their work with those rhythms. 

“Africans listen to the silence and use it as a dimension in which 
they can improvise,” observes John Collins, an English musician 
and the host of the documentary “Listening to the Silence: African 
Cross-Rhythms” 

Asian music also consisted of a strong relationship between deaf 
music and silence as well. According to the perspective of Chinese 
traditional music, a true silence does not exist because complete 
absence of sound cannot be achieved because the consideration 
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of silence is represented by the sound of nature, as in nature the 
sound can’t never be completely absent. 

To further explore the concept of silence. Chaotic Noises of Silence 
Rime explores the use of silence between groups of notes. If the 
group of notes are connected with silence between each group, 
we may archive a good result of the chaotic sound and create the 
high level of complexity in the music. If the audience only listens 
to the music as a whole group of notes, it’s impossible to hear 
any silence between the group at all. But if the audience actively 
listens to an individual group of notes to listen to the relationship 
between the groups, then it’s possible that silence clearly appears 
between the group of those individual groups of notes. Silences 
can also create a sense of expectation and increase the excitement 
of anticipation. This concept of silence, hopefully, will give an 
audience the experience of listening to music and silence in a 
new way.

Program note written by Dr. Narong Prangcharoen

David Ludwig
Saturn Bells for violin and orchestra

David Serkin Ludwig (b. 1972) comes from a long family line of 
exceptional musicians: the pianist Peter Serkin was his uncle, the 
pianist Rudolf Serkin was his grandfather, and the violinist Adolf 
Busch was his grandfather. Ludwig notes that his first memory was 
singing Beatles songs with his sister; his second was hearing his 
grandfather perform at Carnegie Hall; foreshadowing a diverse 
career collaborating with many of today’s leading musicians, 
filmmakers, and writers. His choral work The New Colossus opened 
the private prayer service for President Barack Obama’s second 
inauguration in 2013. The next year NPR Music named him in the 
world’s “Top 100 Composers Under Forty.” He holds positions and 
residencies with nearly two dozen orchestras and music festivals 
in the US and abroad.
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Ludwig has received commissions and notable performances from 
many of the most recognized artists and ensembles of our time, 
including the Philadelphia, Pittsburgh, Minnesota, and National 
Symphony Orchestras, Chamber Music Society of Lincoln Center, 
the Dresden Music Festival, as well as Jonathan Biss, Jeremy 
Denk, Jennifer Koh, Jaime Laredo, David Shifrin, eighth blackbird, 
the Dover and Borromeo Quartets, and the PRISM Saxophone 
Quartet.

In 2022, Ludwig was awarded the Stoeger Prize from the Chamber 
Music Society of Lincoln Center, the largest of its kind for chamber 
music. He received the prestigious 2018 Pew Center for the Arts 
and Heritage Fellowship, as well as the First Music Award, and is 
a two-time recipient of the Independence Foundation Fellowship, 
a Theodore Presser Foundation Career Grant, and awards from 
New Music USA, the American Composers Forum, American Music 
Center, Detroit Chamber Winds, and the National Endowment for 
the Arts.

In 2021, Ludwig was named a Steinway Artist by Steinway and 
Sons. He served on the composition faculty of The Curtis Institute 
of Music for nearly two decades before being appointed Dean and 
Director of Music at the Juilliard School in 2021. He lives in New 
York City with his wife, acclaimed violinist Bella Hristova, and their 
four beloved cats.

Ludwig has written program notes for his piece Saturn Bells 
(2014) as follows:

“For a long time, astronomers have observed spiraling shapes 
appearing across Saturn’s glorious icy rings; but only recently did 
they find out their source. The planet vibrates like a lonely bell in 
outer space. Those vibrations scatter across the surface of the rings 
making intricate, seemingly random patterns. Why Saturn rings is 
still not known – but on our planet earthquakes cause the world to 
resonate for days on end.
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I was so inspired thinking of the rings of Saturn; I first saw them 
when I was a kid at summer camp. One of the parents brought 
a high-power telescope and we got about half a minute each to 
look through it. I was so taken by those rings, and the little stars 
floating around the planet, which I later found out were a handful 
sample of its sixty-two moons.

But to come clean, I can’t help but think my unconscious mind 
was at work while I was writing Saturn Bells. I wrote the piece for 
my wife, Bella Hristova, who was at that point still my fiancée. 
Thoughts of Rings and Bella really couldn’t have been too far 
removed from the process…

Saturn Bells begins with a resonating chord that returns 
throughout the piece, imagining the ringing of the entire planet 
as a catalyst for the spiraling lines of the solo violin. The soloist 
takes a spin around the solar system, only to come back to 
massive Saturn, ringing like a cosmic cathedral bell at the climax – 
followed by the vast unanswered questions of space and a canopy 
of stars.”

Deqing Wen
Xixia Suite

Deqing Wen (b. 1958) is a Chinese-Swiss composer, a professor 
of Composition at Shanghai Conservatory of Music, a member 
of the Societé Suisse pour les Droits des Auteurs d’Oeuvres, and 
is also the artistic director of the Shanghai Conservatory’s New 
Music Week. Wen studied at Fujian Normal University with Guo 
Zu-Rong; at the China Conservatory of Music with Shi Wan-Chun 
and Luo Zhong-Rong; at the Conservatoire de Musique de Genève 
with Jean Balisaat; and at the Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon with Gilbert Amy. He was also a visiting scholar 
at Columbia University from 2005-2006. Wen has been awarded 
the Prize of the State of Geneva 1993, the Prix du Festival of the 
3rd Festival de Musique des Chateaux Neuchatelois, the Prix 
Cultura 1999 of the Foundation Kiwanis, and the Composer Prize 
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2001 of the Foundation Leenaards of Switzerland.

Wen’s works have won him international acclaim, and combine 
an original musical approach with the influences of Chinese 
traditional arts and philosophy. Wen is deeply influenced 
by Chinese culture, particularly philosophy, painting, and 
calligraphy. He adapts a new system to express his message in 
each piece, and in so doing often uses everyday objects such as 
cans, bottles, glasses, wind machines, tap water, and paper. His 
vivid, emotive, and accessible style has been praised by critics in 
China and Europe. Zhou Haihong of the Central Conservatory of 
Music (Beijing) has described it as striking “a balance between 
complexity and clarity, between mystery and rationality, between 
shock and subtlety, between fantasy and rigor, and between 
exactness and profundity”. The Salzburger Nachrichten, reporting 
on a performance in 1999, remarked that “Wen’s music is so fresh, 
like morning dew; as exciting as a detective story and as enjoyable 
as an evening with the best of friends”.

Xixia Suite is an orchestral work that Wen composed in 2022, 
based on his 1985 composition The Xixia Girl. The composer has 
written program notes for the piece as follows:

“In 1984, I became the composer-in-residence of the Ningxia 
Song and Dance Troupe when I came to Ningxia from Fujian 
Province in China. The following year, my colleague Wang 
Huayuan and I co-wrote the dance drama, The Xixia Girl. He was in 
charge of writing the music for the solo dance and the duet, and I 
was responsible for the music for the group dance.

In 2021 after a lapse of 36 years, I revisited Ningxia and had 
a great time at dinner with my former colleague, Fan Jinguo, 
a trumpet player. Over dinner, I was amazed and moved when 
he accurately sang the grotesque trumpet solo part of the ‘Siji 
Dance’, which I had written for the dance drama. It was he who 
had played the part when the drama was premiered 36 years ago. 
These numbers of the dance music are so distinctive and beautiful 
that I myself still remember several of the main melodies. It was 
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then that I came up with the plan to rearrange some of these 
group dance pieces to the concert version of The Xixia Suite. When 
I got home, however, I couldn’t find my orchestral score of The 
Xixia Girl anywhere, mainly due to my earlier life unsettled down 
and moving from one place to another. Fortunately, I found the 
orchestral version that I adapted in 1988 for Chinese instruments 
and arranged it to the orchestral work, The Xixia Suite, taking 
advantage of the time when I was stranded at
home during the lockdown in Shanghai in 2022.

The pieces of the Xixia Suite go as follows with their corresponding 
distinctive musical emotions.

I. The Iron Dance - powerful and sonorous
II. The Khitan Gril & Uighur Man - exotic and enchanting
III. Sheep Skin Dance - Northwest Wind
IV. Little Beggar - vivacious and lively
V. Offer Incense to Buddha - faithful and pious
VI. The God Dance - mad and wild

Shaosheng Li
The Tale of the Southern Tour

Shaosheng Li is a composer in residence for the China National 
Symphony Orchestra and Guangxi Symphony Orchestra. He is a 
member of Chinese Musicians Association, and the director of 
Chinese Musicians Association Composition and Composition 
Theory Society and American New Asian Music Association in 
China. He is also the vice president of the Shenzhen Performing 
Arts Exchange Association.

Li studied at Central Conservatory of Music, the high school 
affiliated to the conservatory and the college. He then went 
to the United States and attended the Juilliard School and 
UMKC Conservatory of Music and Dance. He is the first Chinese 
composer admitted to the composition department of the Juilliard 
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School from Central Conservatory of Music. Li’s works cover 
various genres including symphony, chamber music, and opera, 
for which he has won many domestic and foreign awards. His 
works integrate Chinese and Western music languages, have a 
strong artistic appeal, and have received wide attention from all 
over the world. His works are performed in top music festivals at 
home and abroad, and have been widely performed by many top 
orchestras.

The New York Times complimented Li’s work as “deftly scored work 
that veering from lustrous Impressionist washes to folksy Ivesian 
polytonal clashes”. Li is also devoted to planning and organizing 
artistic events. He serves as the music director at the China-
ASEAN Music Voice, the project director of the Beijing Modern 
Music Festival, the executive director of the Qingdao Ocean 
International Music Festival, and the director of the Shenzhen 
“Belt & Road” International Music Festival Art Committee. In 2019, 
the “Glory of the Kings” symphony concert in which he served as 
the music director received widespread attention from Chinese 
audiences. He has also actively participated in social welfare and 
international cultural exchange activities, co-founded a charity 
campaign entitled “Delivering the School Songs to remote areas”, 
established a group of young Chinese composers and related 
activities, and coordinated the Chinese and American composer 
projects.

The composer has described his orchestral work The Tale of the 
Southern Tour as follows:

“The Tale of the Southern Tour for orchestra is commissioned 
by The Ministry of Culture and Tourism of Shaoguan City in 
Guangdong province in 2019. The piece received its world 
premiere in December 2019 at the Guangzhou Opera House. 
The work is a musical sketch depicting ancient Chinese story of 
Emperor Shun’s southern tour, which took place thousands of 
years ago. The piece consists of four sections, with each section 
depicting a different scene. Different compositional techniques 
and materials are used to build the thematic materials. The first 

37



section, ‘The Recall of The Era’, recalls the history. This section 
contains ancient Chinese folk songs to take the listener back 
to ancient China. The second section, ‘The Fancy Southern 
World’, depicts the landscape of southern China. The composer 
incorporates minimalist compositional style in the melodic 
writing, while the melody itself is based on the folk songs from 
southeastern and southwestern China. The third section, ‘Peace 
and War’, is the most lyrical section. It is an emotional musical 
portrayal of peace and war. The last section, ‘Sigh in millennia’, 
despite its short duration, is a deliberate punctuation of the 
composition, using music to imitate the sound of people sighing, 
depicting the philosophical reflection on the saying ‘Sigh of 
the millennium’. The setting of the four sections is derived from 
‘JI’, meaning ‘recorded while traveling’. It is an ancient Chinese 
literature genre flourished in the Tang and Song dynasties. The 
writing style is mainly narrative with elements of discussion and 
lyricism. It can be used to express the author’s feelings and ideas 
by depicting people, events, objects and scenes. The four-section 
structure is also designed in accordance with the structure of the 
classic Chinese art. This piece is not only a blend of the musical 
style of Chinese and American, Eastern and Western techniques 
and ideas, but also a new state of original creation, in which the 
different techniques and ideas find similarities or fusible points 
and are to be grafted together.”

John Corigliano
Fantasia on an Ostinato

John Corigliano is one of the most widely celebrated American 
composers of the past half-century. Corigliano’s scores, now 
numbering over one hundred, have won the Pulitzer Prize, the 
Grawemeyer Award, five Grammy Awards, an Academy Award, 
and have been performed and recorded by many of the most 
prominent orchestras, soloists, and chamber musicians in the 
world. His music reveals a vivid imagination, one which has taken 
traditional notions like “symphony” or “concerto” and redefined 
them in a uniquely transparent idiom forged as much from the 
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post-war European avant-garde as from his American heritage.

Born in 1938 to John Corigliano Sr., a former concertmaster of 
the New York Philharmonic, and Rose Buzen, an accomplished 
pianist and educator, Corigliano has lived in New York City all his 
life. Corigliano serves on the composition faculty at the Juilliard 
School of Music and holds the position of Distinguished Professor 
of Music at Lehman College, City University of New York, which 
has established a scholarship in his name. Corigliano is one of 
the few living composers to have a string quartet named for him: 
its young players banded together after an Indiana University 
performance of his String Quartet (1995), which he wrote as a 
valedictory commission for the Cleveland Quartet and which 
won him that year’s Grammy Award for best contemporary 
composition. One of the most important symphonists of his 
era, Corigliano is also renowned for his opera The Ghosts of 
Versailles (1991), which counterposes the fiction of Mozart 
and Beaumarchais with the Reign of Terror to create a richly 
multilayered meditation on the need for, and costs of, personal 
and social change. The Metropolitan Opera’s first commission in 
three decades, The Ghosts of Versailles succeeded brilliantly with 
both critics and audiences; the season it opened, Corigliano was 
elected to the American Academy and Institute of Arts and Letters, 
and Musical America named him its first-ever “Composer of the 
Year”.

Corigliano has written program notes for his Fantasia on an 
Ostinato (1985) as follows:

“In 1985 the seventh Van Cliburn International Piano competition 
commissioned me to write their competition piece to be played 
by 12 semi-finalists. In mulling over the project, I immediately 
rejected the idea of a technical showpiece as redundant. What 
could I write that would test something the standard repertoire 
could not?

I decided that I could investigate the performers’ imagination and 
musicality. A young performer’s life is dominated by guidance: 
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from living teachers to the encyclopedic recorded repertoire of 
the world’s important pianists playing the standard repertoire, 
they are trained from childhood to re-create, rather than to create. 
But this piece would be brand-new: no example waited to guide 
(or limit) him. And the piece would be deliberately constructed to 
make the players’ teachers of little to no help. They were to be on 
their own.

And so I constructed the beginning and end of Fantasia on an 
Ostinato precisely – the work was a giant arch built upon these 
foundations – but I made the large central section a series of 
interlocking repeated patterns: the performer decided the 
number and, to a certain extent, the character of these repetitions. 
In other words, the shape was his/hers to build. Interestingly, the 
duration of this piece varied from 7 minutes to over 20 in the 
Cliburn performances!

These repeated patterns comprise my only experiment in 
“minimalist” technique. While mulling this piece I remembered 
minimalism’s forebears – Pachelbel’s Canon, Ravel’s brilliantly 
scored Bolero, and the second movement of Beethoven’s 
Symphony No.7, in which a relentless ostinato, or accompaniment 
figure, continues unvaried (except for a long crescendo and added 
secondary voices) for nearly five minutes: unusual in Beethoven, 
who constantly varied his materials.

The first half of my Fantasia on an Ostinato develops the obsessive 
rhythm of the Beethoven and the simple harmonies implicit 
in the first half of his melody. Its second part launches those 
interlocking repetitions and reworks the strange major-minor 
descending chords of the latter part of the Beethoven into a chain 
of harmonies over which the performer-repeated patterns grow 
continually more ornate. This climaxes in a return of the original 
rhythm and, finally, the reappearance of the theme itself.”

Program notes written by Dr. Kyle Fyr
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วงดุร่ยางค์ฟัีลฮาร์โมน่กัแห่งป็ระเที่ศไที่ย กั่อตั�งขึ้้�นเมื�อป็ี พั.ศ. 
๒๕๔๘ เป็น็วงดนตรีที่ี�ดำเนน่งานอย่างมอือาช้พีั ซ้ึ่�งไดก้้ัาวเขึ้า้มามบีที่บาที่
ที่างด้านดนตรีคลาสัส่ักัในสังัคมไที่ย โดยมุง่เน้นทีี่�จะพัฒันาศักัยภาพัขึ้อง
นักัดนตรี เผู้ยแพัร่และยกัระดับดนตรีคลาสัสั่กัขึ้องไที่ยให้สัามารถึเขึ้้าสัู่
ระดบันานาช้าตไ่ด้ วงดุรย่างคฟ์ัลีฮารโ์มน่กัแหง่ป็ระเที่ศไที่ยเป็น็วงดนตรี
อาช้พีัที่ี�ไดร้บัเสัยีงช้ื�นช้มและความป็ระที่บัใจจากัความมุง่มั�นในกัารแสัดง
บที่เพัลงคลาสัสัก่ัช้่�นเอกัสัำหรบัวงออร์เคสัตรา ในขึ้ณะเดยีวกันักัน็ำเสันอ
บที่เพัลงไที่ยเด่มที่ี�เรียบเรียงขึ้้�นเพัื�อบรรเลงด้วยวงออร์เคสัตรา รวมที่ั�ง
กัารแสัดงบที่เพัลงที่ี�สัร้างสัรรค์ขึ้้�นใหม่จากันักัป็ระพัันธ์์เพัลงช้าวไที่ย

วงดรุ่ยางคฟ์ัลีฮารโ์มนก่ัแหง่ป็ระเที่ศไที่ยแสัดงป็ระจำอยูท่ี่ี�หอแสัดง
ดนตรีมห่ดลสั่ที่ธ์าคาร (Prince Mahidol Hall) มหาว่ที่ยาลัยมห่ดล  
ศาลายา เป็็นหอแสัดงดนตรีช้ั�นนำที่ี�รองรับผูู้้ฟัังได้ถึ้ง ๒,๐๐๐ ที่ี�นั�ง  
ล้อมรอบด้วยพัื�นทีี่�สัีเขีึ้ยว มีป็ระต่มากัรรมตั�งอยู่ในสัวนทีี่�เงียบสังบ 
ห่างไกัลจากัความวุ่นวายขึ้องตัวเมือง ซ้ึ่�งวงดุร่ยางค์ฟัีลฮาร์โมน่กัแห่ง
ป็ระเที่ศไที่ยไดจ้ดักัารแสัดงคอนเสัร่ต์ภายในหอแสัดงแหง่นี�มากักัวา่ ๖๐ 
ครั�งตอ่ป็ ีและยงัไดแ้สัดงคอนเสัร์่ตพัเ่ศษนอกัสัถึานที่ี�ในกัรุงเที่พัมหานคร
อย่างสัม�ำเสัมอ

กัารเดน่ที่างไป็แสัดงในระดับนานาช้าต่ขึ้องวงดุรย่างค์ฟัลีฮาร์โมนก่ั
แหง่ป็ระเที่ศไที่ย เกัด่ขึ้้�นครั�งแรกัในเดือนตุลาคม พั.ศ. ๒๕๕๒ เมื�อสัมาคม
วงดรุย่างค์แห่งป็ระเที่ศญี�ป็ุ�น (Japanese Association of Orchestras) 
ได้เช้่ญให้เขึ้้าร่วมแสัดงในงานเที่ศกัาลวงออร์เคสัตราแห่งเอเช้ีย (Asian 

วิงดุริยางค์์ฟีีลุฮาร์โมนิกิแห่งประเทศไทย
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Orchestra Festival) จัดขึ้้�นที่ี�ศูนย์แสัดงคอนเสั่ร์ตโตเกัียวโอเป็ร่าซึ่่ตี� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลงัจากันั�น วงดรุ่ยางคฟ์ัลีฮารโ์มน่กั 
แหง่ป็ระเที่ศไที่ยกัย็งัคงป็รากัฏตวัในเวที่นีานาช้าต ่ดว้ยกัารแสัดงดนตรี
ที่ี�ป็ระเที่ศญี�ป็ุ�น น่วซึ่ีแลนด์ ลาว พัม่า และล่าสัุดที่ี�ป็ระเที่ศมาเลเซึ่ีย

วงดุร่ยางค์ฟีัลฮาร์โมน่กัแห่งป็ระเที่ศไที่ยได้มีโอกัาสัแสัดงดนตรี
ต่อหน้าบุคคลสัำคัญที่ั�งขึ้องไที่ยและระดับโลกัหลายครั�ง กัารแสัดง
ในวันที่ี� ๒๙ กัันยายน พั.ศ. ๒๕๕๓ เป็็นกัารแสัดงครั�งสัำคัญที่ี�วง 
ดรุย่างคฟ์ัลีฮารโ์มนก่ัแหง่ป็ระเที่ศไที่ยมคีวามภาคภมูใ่จเป็น็อยา่งย่�ง คอื 
กัารไดร้บัเกัยีรต่สังูสัดุในกัารแสัดงดนตรตีอ่หนา้พัระพักััตรพ์ัระบาที่สัมเดจ็
พัระบรมช้นกัาธ์เ่บศร มหาภูมพ่ัลอดุลยเดช้มหาราช้ บรมนาถึบพัต่ร และ
สัมเด็จพัระกันษ่ฐาธ์ร่าช้เจา้ กัรมสัมเด็จพัระเที่พัรัตนราช้สัดุาฯ สัยามบรม
ราช้กัมุาร ีณ หอป็ระช้มุราช้แพัที่ยาลยั คณะแพัที่ยศาสัตรศ์ร่ร่าช้พัยาบาล 
โรงพัยาบาลศ่ร่ราช้ ในงาน “ศ่ร่ราช้คอนเสั่ร์ต เที่่ดไที่้องค์อัครศ่ลป็ิน”  
โดยกัารแสัดงครั�งนี� วงดุร่ยางค์ฟัีลฮาร์โมน่กัแห่งป็ระเที่ศไที่ยได้อัญเช้่ญ
บที่เพัลงพัระราช้น่พันธ์์ในพัระบาที่สัมเด็จพัระบรมช้นกัาธ์่เบศร มหา
ภูม่พัลอดุลยเดช้มหาราช้ บรมนาถึบพั่ตร มาบรรเลง เพัื�อแสัดงถึ้งพัระ
อัจฉร่ยภาพัที่างดนตรี

วงดรุย่างคฟ์ัลีฮารโ์มนก่ัแหง่ป็ระเที่ศไที่ยไดมุ้ง่มั�นสัรา้งสัรรคผ์ู้ลงาน
และคณุภาพัจนกัลายเป็น็วงดนตรรีะดบัอาช้พีัวงแรกัในป็ระเที่ศไที่ย ๑๒ 
ฤดกูัาลแรกัภายใตก้ัารควบคมุขึ้องวาที่ยกัรเกัยีรตค่ณุ กัดุน ีเอ. อมีล่สันั  
(Gudni A. Emilsson) ไดย้กัระดบัวงดรุ่ยางคฟ์ัลีฮารโ์มน่กัแหง่ป็ระเที่ศไที่ย
ให้กัลายเป็็นวงที่ี�เป็็นที่ี�รู้จักักัันในระดับนานาช้าต่ดังเช้่นทีุ่กัวันนี� และใน
ฤดกูัาลทีี่� ๑๓ อลัฟัอนโซึ่ สักัาราโน (Alfonso Scarano) เข้ึ้ารบัตำแหน่ง
วาที่ยกัรหลกััป็ระจำวงดุรย่างค์ฟีัลฮาร์โมนก่ัแห่งป็ระเที่ศไที่ย ซ้ึ่�งยังคงยืน
หยัดสัร้างพัื�นฐานที่ี�มั�นคง พัร้อมที่ี�จะสัานต่อความเช้ื�อมั�น และสั่งเสัร่ม
คุณภาพัความเป็็นมืออาช้ีพัขึ้องวงต่อไป็

สัำหรับฤดูกัาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุร่ยางค์ฟัีลฮาร์โมน่กัแห่ง
ป็ระเที่ศไที่ยมุง่หวังทีี่�จะขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตกัารแสัดงออกัไป็ มีจุดมุ่งหมาย
เพัื�อเป็็นวงดนตรีที่ี�เขึ้้าถึ้งผูู้้ฟัังในทุี่กัระดับและมีสั่วนร่วมต่อสัังคม สั่ง
มอบดนตรีในรูป็แบบวงออร์เคสัตราหลากัหลายแนว เพัื�อความสัำเร็จ
สัูงสัุดในกัารสัร้างสัรรค์ผู้ลงานที่ี�มีคุณภาพัระดับนานาช้าต่
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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
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

Board of Directors
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• นักิดนต๋รี •

ไวโอลิิน 1st 
มหกั่จ เล่ศช้ีวานันที่์
(รักษาการแทนหััวหัน�าวง)

สัรีวันที่์ วาที่ะวัฒนะ
(รักษาการแทนรองหััวหัน�าวง)

ป็าราโช้สั ป็าราชู้ด่สั
ว่ศนี วงศ์ว่รุฬห์
อนันตสั่ที่ธ์่� นางาม
ช้นสัรณ์ จันที่ระเป็ารยะ
อัครพัล พังศาเสัาวภาคย์
ช้ัญญา เจร่ญสัุขึ้
ช้น่ษฐา จ่ายเจร่ญ
พััที่ธ์พัล จ่รสัุที่ธ์่สัาร
อว่กัา น่ม่ตรที่รัพัย์
กัร รุ่งเรืองช้ัย
ณัฐวัฒน์ เลื�อนตามผู้ล 
เมธ์าณี ธ์วัช้ผู้่องศรี ‡

ไวโอลิิน 2nd
อ่งกัา คอซึ่า *
อ่ที่ธ์่พััที่ธ์์ พั่ศาลไช้ยพัล †

กัานต์ธ์่ดา แสังสัว่าง
ป็ราณช้นกั ตั�งที่วีว่พััฒน์
ขึ้จีพัรรณ แจ้งจำรัสั
ธ์ัญสั่นี รุจ่ภาสักัุล
พั่ช้าน่กัา อารีราษฎร์
อธ์่ยุต พั่พััฒน์กัุลสัวัสัด่�
พัช้รพัล เตช้ะธ์นะช้ัย
ณภัที่รต่ภา ป็รีช้านนที่์
วรุบล จงตรอง
ภัที่รภร เด่นเกัศ่นีล�ำ ‡ 

วิโอลิา
ไอเบ็กั อะเช้อร์มาตอฟั *
ดาเนียล คีสัเลอร์ †

กัฤต สัุภาพัพัาน่ช้
นวัตศ่ษฏ์ กัาญจนะจัย
ธ์ัช้พัล สัรรพัาวัตร
สัุรช้น เล่ศลบ
สัุม่ราโบนู แอ็บดูคอดีรี

เสัฎฐวุฒ่ วงศ์ยงศ่ลป็์
จัตสััน ไดที่ร่ค
จันที่ร์เจ้า น่พัภยะ ‡ 

เชุลิโลิ
มาร์ช้่น ซึ่าเวลสักัี *
จูร่สั ลาคูต่สั †

กััญฐ่กัา คำณพััฒน์
สัาหร่าย อาษา
วรรโณพััฒร์ ค้าพัลอยเขึ้ียว
สัมรรถึยา วาที่ะวัฒนะ
น่ช้าภา น่ลแกั้ว
อูร์ชู้ลา คอป็ีคอฟัสักัา

ดับเบิลิเบส
เว่ย เหว่ย *
คุณากัร สัวัสัด่�ชู้โต †

รัช้พัล คัมภ่รานนที่์
ฤธ์วัฐร์ สั่นธ์ุเที่พัรัตน์
วัช้รพังค์ สัุภัที่รช้ัยวงศ์
ระพัีพััฒน์ พังษ์ที่รัพัย์
แพัรววน่ตสั่ตา ณีศะนันที่์
ลี� ฟั�าน 

พิกิโคโลิ
ว่ช้่ต ธ์ีระวงศ์ว่วัฒน์

ฟลิุต
ยู จ่น จุง *
ฮ่โรช้่ มะซึ่้ช้่มา †

โอโบ 
โยช้่โอะ คุณวัฒนภักัดี
จักัรภัที่ร ยศโต

อิงลิิชุ ฮอร์น
ป็รัช้ญา เขึ้็มนาค

คลิาริเน็ต
ฮันเนโลเร เฟัอเมียร์ *
ณพัวีร์ อารีย์
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• นักิดนต๋รี •

เบสคลิาริเน็ต
เกัรซึ่กัอร์ซึ่ เกัรซึ่กัี� †

บาสซีูน
คร่สัโตเฟัอร์ เช้าวบ์ *
กั่ตต่มา โมลีย์ †

ธ์นาคาร ธ์ีรสัุนที่รวัฒน์

ฮอร์น
ธ์นภัค พัูนพัล *
ธ์นเดช้ ธ์นห่รัญโช้ต่ †

ดาเรน รอบบ่นสั์
จุฑา จุฬาวไลวงศ์

ทรัมเปี็ต
สัุรสัีห์ ช้านกัสักัุล *
โจเซึ่ฟั โบว์แมน †

อลงกัรณ์ เหล่าสัายเช้ื�อ
สัุช้ล น่นที่วงค์ ‡

ทรอมโบน
ไมเค่ล โรบ่นสััน จูเนียร์ *
สัุที่ธ์่พังษ์ ไม่หน่ายกั่จ †

เบสทรอมโบน
ธ์นภูม่ ศรีว่เศษ

ทูบา
ฐ่ระพังษ์ เขึ้ียวน่ล

ทิมปีานี
วรรณภา ญาณวุฒ่ *

เพอร์คัสชุัน
ธ์นสั่ที่ธ์่� ศ่ร่พัาน่ช้วัฒนา *
อนุสัรณ์ ป็ราบหนองบั�ว †

ช้่นบุตร เเกั้วโกัม่นที่ร์ 
ช้ัยภัที่ร เป็รมป็รี
พัช้ร ทีู่้ไพัเราะ ‡

ฮาร์ปี
พัรรษา สัุนที่รรัตนารักัษ์

เปีียโน
บาคต่ยอร์ อัลลาเบอร์กัานอฟั

* หัวหน้าเครื�อง
† รองหัวหน้าเครื�อง
‡ นักัศ้กัษาฝ้ึกัหัดมหาว่ที่ยาลัยมห่ดล
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First Violins
Mahakit Leardcheewanan 
(Acting Concertmaster)

Sreewan Wathawathana
(Acting Assistant Concertmaster)

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

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
Janjao Nipbhaya ‡

Cellos
Marcin Szawelski *
Juris Lakutis †

Guntiga Comenaphatt
Sarai Arsa

Vannophat Kaploykeo
Smatya Wathawathana 
Nichapa Nilkaew
Urszula Kopijkowska

Double Basses
Wei Wei *
Khunakorn Svasti-xuto †

Rachapol Khumpiranond
Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supattarachaiyawong
Rapeepatana Phongsub
Prawwanitsita Neesanant
Li Fan 

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flutes
Yu Jin Jung *
Hiroshi Matsushima †

Oboes
Yoshio Khunwathanaphakdee
Jakraphat Yotto 

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Hannelore Vermeir *
Noppavee Aree

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszcyk †

Bassoons
Christopher Schaub *
Kittima Molee †

Tanakan Theerasuntornvat

Horns
Thanapak Poonpol *
Thanadech Thanahirunchot †

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

Tuba 
Tirapong Kiewnin

Timpani 
Wannapha Yannavut *

Percussion
Tanasit Siripanichwattana *
Anusorn Prabnongbua †

Chinnabut Kaewkomin 
Chaiyaphat Prempree
Pachara Toopairoh ‡

Harp
Pansa Soontornrattanarak

Piano
Bakhtiyor Allaberganov

* Principal 
† Associate Principal
‡ Mahidol Student Intern
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

ผูู้้อำนวยกิารดนตรี
ณรงค์ ป็รางค์เจร่ญ

หัวหน้าวาทยกิร
อัลฟัอนโซึ่ สักัาราโน

ผูู้้ชุ่วยผูู้้อำนวยกิารดนตรี
ธ์นพัล เศตะพัราหมณ์

วาทยกิรปีระจำ
ภมรพัรรณ โกัมลภมร

ดุริยกิวีปีระจำวง
ณรงค์ ป็รางค์เจร่ญ

ผูู้้จัดกิารทั�วไปี
นพัดล ถึ่รธ์ราดล

ผูู้้จัดกิารวงดุริยางค์
ดาเรน รอบบ่นสั์

งานบริหารทั�วไปีวงออร์เคสตรา
ป็าจรีย์ พัวงเดช้
ณัช้ช้า ไกัรเวด

งานปีฏิิบัติกิารวงออร์เคสตรา
ภากัร บัวที่อง

บรรณารักิษ์์
เซึ่ี�ยวยี� เหอ
วีระพังษ์ กัระสั่นธ์ุ์

เวที
ภากัร บัวที่อง
วีระพังษ์ กัระสั่นธ์ุ์

นักิวิจัย
ไคล์ เฟัียร์
บวรพังศ์ ศุภโสัภณ
รัฐนัย บำเพั็ญอยู่

กิองบรรณาธิิกิาร
ธ์นพัล เศตะพัราหมณ์
โจเซึ่ฟั โบว์แมน
ธ์ัญญวรรณ รัตนภพั

ออกิแบบสิ�งพิมพ์
จรูญ กัะกัารดี
นรเศรษฐ์ รังหอม
ป็รียภัสัร์ สั่ป็ป็กัรณ์

งานปีระชุาสัมพันธิ์
ป็ิยะพังศ์ เอกัรังสัี

งานถ่่ายภาพนิ�ง
คน้งน่จ ที่องใบอ่อน
ป็รียภัสัร์ สั่ป็ป็กัรณ์

งานถ่่ายภาพเคลิ่�อนไหว
อรรถึว่ที่ย์ สั่ที่ธ์่รักัษ์

ดูแลิเว็บไซีต์
ภรณ์ที่่พัย์ สัายพัานที่อง
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

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 •

รองคณบดีฝ่่ายกิารจัดกิารหอแสดงดนตรี
แลิะอาจารย์ใหญ่่เตรียมอุดมดนตรี
ร่ช้าร์ด ราล์ฟั

ผูู้จ้ดักิารสถ่านที�จัดแสดง (หอแสดงดนตร)ี
จ่ตต่ยา เนาวเพั็ญ

ผูู้จ้ดักิารสถ่านที�จดัแสดง (มหิดลิสิทธิาคาร)
ป็ฐาพัันธ์์ หนูแกั้ว

ผูู้้จัดกิารฝ่่ายเทคนิค
ช้ยุตม์ เจษฎาวรานนที่์

รองผูู้้จัดกิารฝ่่ายเทคนิค 
สัรพัล อัศวกัาญจนกั่จ

ผูู้้จัดกิารฝ่่ายวิศวกิรรม
วรพัจน์ ป็ัญจมานนที่์

หัวหน้างานระบบภาพ แสง แลิะเวที
จักัรยศนันที่์ เตียวตระกัูล

หัวหน้างานระบบเสียง
กัฤตนันที่์ ว่จ่ตรกัูล

งานกิำกิับเวที
วัลภา สัละวาสัี
ชุ้ต่พังศ์ ยองป็ระยูร

หัวหน้างานจำหน่ายบัตร
พัรสัวรรค์ มัจฉ่ม

ผูู้้ชุ่วยงานจำหน่ายบัตร
ศ่ร่รัตน์ แสันเกั่ด

บริหารงาน
อุทีุ่มพัร สัุดสัวาสัด่�
ศรีว่ตรา ป็ิ�นตบแต่ง

เจ้าหน้าที�งานระบบเสียง
ขึ้วัญพัล เมืองหมุด
นวกัร นวนพัรัตน์สักัุล

เจ้าหน้าที�งานระบบดิจิตอลิ
อภ่วัฒน์ เศรษฐจารุรักัษ์

เจ้าหน้าที�งานระบบภาพ 
แสง แลิะเวที
ธ์ีรพังษ์ เกัียรต่กัมลช้ัย
อภ่รักัษ์ ฟัักัภู่
ป็รีดี ตันสัุวรรณ
ศ่ร่พัร ศรีเพั็ญแกั้ว 
อรรถึพัร ป็ระกัอบเพัช้ร
วัช้ระ ว่ช้ัยด่ษฐ

เจ้าหน้าที�ฝ่่ายวิศวกิรรม
จ่รศักัด่� ที่ับที่่มหอม
บัณฑ่ต โอษคลัง
วสัันต์ รัตนน่ธ์าน

ย่นดีต้อนรับทีุ่กัที่่านเขึ้้าสัู่หอป็ระชุ้มมห่ดลส่ัที่ธ์าคารและหอแสัดงดนตรี หากัที่่านมี
ขึ้้อเสันอแนะเกัี�ยวกัับสัถึานที่ี�จัดงาน กัรุณาแจ้งมาที่ี� mshall@mahidol.ac.th หรือ
ต่ดต่อรองคณบดีฝ้�ายกัารจัดกัารหอแสัดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี 
richard.ral@mahidol.ac.th
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Assoc. Dean for 
Venue Management and
Principal, Pre-College 
Richard Ralphs

MACM Manager 
Jittiya Naovapen 

Prince Mahidol Hall Manager 
Pratapun Nookaew 

Technical Manager 
Chayut Jessadavaranon 

Deputy Technical Manager 
Sorapol Assawakarnjanakit 

Engineering Manager 
Vorapoj Panjamanon 

Head of Visual, Lighting,
and Stage Technology
Chakrayossanant Tiewtrakool

Head of Sound
Krittanan Vijitgool

Stage Management
Wanlapa Salawasri
Chutipong Yongprayoon

Head of Box Office
Pornsawan Mudchim

Assistant Box office
Sirirat Seankeot

Administration
Uthumporn Sudsawasd
Sriwittra Pintobtang

Sound Technician 
Khwanpol Muangmud 
Nawakorn Nawanopparatsakun

Sound and Digital Signage
Apiwat Setthajarurak

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

Engineering Team
Jirasak Tubtimhom
Bundit Osaklung
Wasan Rattananitan

The Venue Management Team welcomes you to Prince Mahidol Hall and MACM. If you 
have any suggestions or comments regarding your visit to our venue today please send 
your feedback to mshall@mahidol.ac.th or to Assoc. Dean for Venue Management and 
Principal, Pre-College, richard.ral@mahidol.ac.th
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• FRIENDS AND PATRONS OF THE THAILAND PHIL •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A gift to the Thailand Philharmonic Orchestra is an investment in the future of music. We count on your 
generosity to help further Thailand Phil’s mission of promoting excellence in the arts in Thailand.
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• 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



Thailand Philharmonic Orchestra

Alfonso Scarano
Chief Conductor

Lana Trotovšek
Violin

19 August 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall
20 August 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Phenomenal Finale

Phenomenon (9’) Narong Prangcharoen
 (b. 1973)

Violin Concerto No. 2 in D minor, Henryk Wieniawski
Op. 22 (22’) (1835-1880)
 Allegro moderato
 Romance
 Allegro con fuoco - Allegro moderato (à la zingara)

INTERMISSION

Symphonic Dances Leonard Bernstein
from West Side Story (24’) (1918-1990)
 Prologue
 “Somewhere”
 Scherzo
 Mambo
 Cha Cha



 Meeting Scene
 “Cool” Fugue
 Rumble
 Finale

An American in Paris (16’) George Gershwin
 (1898-1937)
 arr. Campbell-Watson




