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ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៃ
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CINE SATURDAY

ពិធីបុណៃយអុំទូកនៅទី
កៃុងភ្នំពៃញ

ការសកលៃបងថតកុនកម្ពុជា

ទសៃសនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋននៅ
បៃទៃសកម្ពុជានៃឧត្តម
សៃនីយ៍ ហៃសាល ដឺហោ្គៃល

Water Festival in 
Phnom Penh

Rushes of the 
Kambuja film

Official Visit of 
General de Gaulle to
Cambodia

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ វិច្ឆិកា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday, November 1 - 5pm

ទិដ្ឋនភាពនៃពិធីបុណៃយអុំទូកនាឆ្នៃំ១៩៥៤ 

ដៃលផលិតដោយបណ្ណសរកងទ័ពបារាំង  

រយៈពៃល៣នាទី  សខ្មៃ ភាសខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយហៃសង់ពៃយៃ ហ៊ៃសង់សង់ 

៣១នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ១៩៦៩ ភាសខ្មៃរ

ស្ថៃប័នឯកសរពៃះវររាជបិតា 

ពៃះបាទនរោត្តម សីហនុ 

២៧នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ១៩៦៦ ភាសខ្មៃរ 

Produced by ECPAD, 3min, 
Khmer version 

Directed by Jean-Pierre Janssen, 
31min, 1969, Khmer version

Collection of the King Father 
Norodom Sihanouk, 27min, 1966, 
Khmer version

Cine Saturday is a program of 
weekly screenings. It presents 
films from our archive database 
and private collections.

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
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ឯករាជៃយនៃពៃះរាជ
អាណាចកៃកម្ពុជា

អនុសៃនីយ៍ឯក អ៊ូច បៃដៃទី 
មកឥណ្ឌូចិន

The Independence 
of Cambodia

Captain Hugues 
Bedetti In Indochina

ផលិតដោយលោកឧត្ដមសៃនីយ៍ឯក អាំ រ៉ុង 

៤០នាទី សខ្មៃ ភាសខ្មៃរ

ផលិតដោយអ៊ូច បៃដៃទី (Hugues 

Bedetti) រយៈពៃល១៣នាទី ១៩៥៤ 

ពណ៌ធម្មជាតិ ភាសខ្មៃរ

Directed by captain Am Rong, 
40min, 1954, French version

Directed by Hugues Bedetti, 
13min, 1954, French version

ពៃះបាទ នរោត្តម សីហនុ ទាមទារបាន

ឯករាជៃយទំាងសៃងុជូនបៃទៃសកម្ពជុាពី

បៃទៃសបារំាងនៅឆ្នៃ១ំ៩៥៣ ដោយគា្មៃនការ

បង្ហរូឈាម។សម្តៃច នរោត្តម សីហនុបាន

បង្កើតគណបកៃសសង្គមរាសៃ្តនិយម ដើមៃបី

ចូលរួមការបោះឆ្នៃតជាតិឆ្នៃ១ំ៩៥៥។

ជារូបភាពដៃលថតបានក្នងុអំឡុងពៃលលោក

អនុសៃនីយ៍ឯក អូ៊ច បៃដៃទី (Hugues 

Bedetti) ធ្វើដំណើរក្នងុទីកៃងុភ្នពំៃញ ។ 

បនា្ទៃប់មក លោកក៏បន្ដៅខ្ពង់រាបដឡាត់ 

និង តំបន់ជនជាតិភាគតិច។

In 1953, His Majesty King Noro-
dom Sihanouk obtained total 
Independence of Cambodia from 
France without any combat. King 
Norodom Sihanouk created the 
party of Sangkum Reastr Niyum 
with the intent for the 1955 
general election.

This amateur footage collected 
shows the passage of Lieutenant 
Hugues Bedetti in Phnom Penh, 
as well as the landscape across 
the Dalat Plateau and its ethnic 
minorities.

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ វិច្ឆិកា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday, November  8 - 5pm
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National Diploma

       Saturday, November  15-5pm 

Directed by Dieudo Hamadi, 2014,  
France, Congo , 92 min

National Diploma follows a group 
of young Congolese high school 
students who are about to sit the 
exam for their National Diploma; 
the equivalent of the French 
baccalaureate, in Kisangani, 
Democratic Republic of Congo. 
Dieudo Hamadi’s camera follows 
the students from the benches of 
the school that they are regularly 
ejected from, as a result of not 
having paid «teachers’ fees» 
to the “maquis”, the communal 
house where student gather to 
revise, through to the chaotic 
streets of the city, where they 
spend their time “looking for a 
living”.

ការបៃឡងថា្នៃក់ជាតិ

               ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ វិច្ឆិកា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច   

ផលិតដោយលោក Dieudo Hamadi

៩២នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ២០១៤ 

ភាសបារំាង កុងហោ្គៃ

បង្ហៃញពីកៃុមសិសៃសវិទៃយាល័យកុងហោ្គៃវ័យ

ក្មៃងមួយកៃុម ដៃលនឹងបៃឡងសញ្ញៃប័តៃ

ថា្នៃក់ជាតិ ដៃលស្មើនឹងសញ្ញៃប័តៃបាក់ឌុប

បារាំង នៅទីកៃុងគីសំងហ្គៃនីនៃសធារណ

រដ្ឋនបៃជាធិបតៃយៃយកុងហោ្គៃ។

ម៉ៃសុីនថតរបស់លោក Dieudo Hamadi 

បានចាប់យករូបភាពខណៈដៃលពួកគៃ

តៃៀមបៃឡង តាំងពីនៅលើកៅអីសល

ដៃលពួកគៃតៃងបណ្ដៃញមិនឲៃយចូលរៀន

ពៃៃះពួកគៃមិនបានបង់ថ្លៃឲៃយគៃូ និងនៅ

ផ្ទះរួម ដៃលជាកន្លៃងពួកគៃជុំគា្នៃរម្លឹកមៃរៀន 

និងនៅតាមដងផ្លូវអាណាធិបតៃយៃយនៃ

ទីកៃុង ជាកន្លៃងពួកគៃចំណាយពៃលស្វៃរក

ជីវិតរបស់ពួកគៃ។
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កុមរកម្ពុជា៖ 
ខំបៃឹងដើមៃបីអនាគតរបស់ខ្លួន

ជីវិតតៃូវតស៊ូ

Cambodia’s 
Children: Investing 
in Their Future

Planting Efforts

        ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ វិច្ឆិកា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច       Saturday, November 22 – 5pm                       

ផលិតដោយធនាគារអភិវឌៃឈន៍អាសុី 

១១នាទី ពណ៌ធម្មជាតិ ១៩៩៦ 

ភាសអង់គ្លៃស

ផលិតដោយ ដៃបា៉ៃតឺម៉ង់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ 

និងសរគមនាគមន៏ ១៤នាទី 

ពណ៌ធម្មជាតិ ២០១១ ភាសខ្មៃរ 

និងមនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

 Film by Asian Development Bank 
(ADB), 11 min. English version

Film by Department of Media and 
Communications (DMC) 15 min. 
Khmer version with 
English subtitles

ម៉ៃង៦ចាប់ផ្តើមបើកកម្មវិធីដៃលមនការធ្វើ

បទបង្ហៃញជា៤ភាស ខ្មៃរ អង់គ្លៃស ជប៉ុន 

បារាំង និងការទសៃសនាពិព័រណ៍ជាមួយ

អាហរសមៃន់ ។ 

ចូលរួមដោយសៃរី !!!

The screening will accompany the 
launch of the exhibition Ín the 
Interest of Humanitarian Action’, 
presented by AEC Foyer Lataste, 
a Franco Khmer child protection 
NGO. (see page. 25)

Free entrance.
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ជមៃកចុងកៃៃយ The Last Refuge

កៃៃមវត្តមនរបស់អានឡ  ប៉ូរ៉ៃ

ដឹកនាំដោយ អានឡ ប៉ូរ៉ៃ និងហ្គីយ៉ូម សួន 

១ម៉ៃង៥នាទី ២០១៣ 

៥ល្ងៃច ៖ ភាសខ្មៃរ អកៃសរអង់គ្លៃសពីកៃៃម

៦:១៥ល្ងៃច៖ អកៃសរបារាំងពីកៃៃម

Guest: Director Anne-Laure Porée 
Directed by Anne-Laure Porée & 
Guillaume Suon,  2013, 65 min
5pm Session 1: Khmer with English 
subtitles
6:15pm Session 2: French subtitles

This is the last bastion. A few 
kilometers from the Vietnamese 
border, Cambodia’s Bunongs 
are facing the implementation 
of economic concessions, which 
are said to bring them “develop-
ment”. Their land is being razed 
by the rubber companies’ bull-
dozers. Pou Chap, his family and 
his neighbors are concerned with 
the practices of these companies, 
but they refuse to become rubber 
laborers. They learn the hard 
way to survive in an increasingly 
difficult environment and they 
try to safeguard what they can of 
their identity. This documentary 
focuses on their daily life in  the 
Cambodian Highlands, on their 
peaceful but noble struggle for 
the sake of their souls. 

នៅមិនឆ្ងៃយប៉ុនា្មៃនពីពៃំដៃនវៀតណាម

ជនជាតិព្នងកំពុងបៃឈមមុខនឹងការធ្វើ

សមៃបទានសៃដ្ឋនកិច្ច ដៃលគៃអះអាងថាជា

«ការអភិវឌៃឍ»។ ពួកគៃបាត់បង់ទីបញ្ចុះសព 

បាត់បង់ចម្កៃរ ពៃៃដៃលជាអ្នកបីបាច់ និង

ការពារពួកគៃ ពៃៃះពៃៃោះតៃូវបានឈូស

ឆយដោយកៃុមហ៊ុនដៃលមកដំកៅស៊ូ។ 

ទោះតៃូវកៃុមហ៊ុនយកដីក៏ដោយ ពូចាប 

និងអ្នកជិតខាងផៃសៃងទៀតមិនពៃមសុីឈ្នួល

ឲៃយខាងចម្កៃរកៅស៊ូទៃ។ ពួកគាត់បៃឹងតៃដរ

រស់ក្នុងស្ថៃនភាពកាន់តៃពិបាកៅៗ ហើយ

បៃឹងសង្គៃៃះអត្តសញ្ញៃណរបស់ពួកគាត់។ 

ភាពយន្តឯកសរនៃះបង្ហៃញពីជីវិតបៃចាំថ្ងៃ

របស់ពួកគៃនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនៃបៃទៃស

កម្ពុជា ការតស៊ូបៃបអហិងៃសា និងថ្លៃថ្នូរ 

ដើមៃបីថៃរកៃសាដួងពៃលឹងរបស់ពួកគៃ។

       ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ វិច្ឆិកា                  Saturday, November  29               
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It Is Midnight, 
Doctor Richner 

Saturday, December 13 - 5pm 

Directed by Fournet Thierry and 
Schmit Patrick,2002, 52mn, 
with Khmer Version.

This  documentary introduces us 
to the famous and kind, Dr.Beat 
Richner; fundraiser and founder 
of Kantha Bopha Children’s Hos-
pital, which helps save the lives of 
160 000 Cambodia children every 
year. Dr.Richner’s efforts  have 
seen more than 35 million dollars 
injected into the Kantha Bopha 
Children’s Hospital, assisting 
the lives of many young children 
across Cambodia. 

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី១៣ ធ្នូ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

យប់អាធៃៃតៃហើយលោក
វិជ្ជបណ្ឌតិរីចនើ (Richner)

ដឹកនាំដោយលោក Foumet Thierry 

និង លោក Smit Patrick 2002, 

៥២នាទី, ភាសខ្មៃរ

នៃះជាភាពយន្តឯកសរដៃលនិយាយ

អំពីវៃជ្ជបណ្ឌិតរីចនើ  (Richner) ដ៏លៃបី 

និងមនសណា្ដៃនចិត្តល្អម្នៃក់ ។

គាត់ជាអ្នកបៃមូលមូលនិធិ និងជាស្ថៃបនិក

នៃមន្ទីរពៃទៃយ កុមរគន្ធរបុបា្ផៃដៃលមន្ទីរពៃទៃយ

នៃះ បានជួយសង្គៃៃះកុមរកម្ពុជា 

១៦០ ០០០នាក់ ក្នុងមួយឆ្នៃំៗ ។ 

តើការខិតខំបៃឹងបៃៃងក្នុងការបៃមូលបៃៃក់ 

៣៥លនដុល្លៃក្នុងមូយឆ្នៃំៗ

ដើមៃបីជួយសង្គៃៃះកុមរកៃីកៃនៅកម្ពុជា 

មនការលំបាកយា៉ៃងណា ។ 
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 A Bent In The River

  Saturday, December 20  - 5pm  

Directed by Sophiline Cheam 
Shapiro, 2013, 52 min, 
English Version.

A Bent In the River is a dramatic 
performance with the classical 
music Pin Peat of Khmer Art 
Academy who perform at The 
Joyce Theater, New York in  2013. 
This performance presents about 
a beautiful girl, Kaley, whose 
entire family is devoured by a 
crocodile, and whose spirit is 
reborn in the form of a magic 
crocodile; strong enough to kill 
her enemy in the next life.

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២០ ធ្នូ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

ទនៃ្លកោងមួយ
ដឹកនាំដោយលោកសៃី សុភីលីន-

ជាមសៃសាភារ៉ូ(២០១៣), ៥២នាទី, 

និយាយជា ភាស អង់គ្លៃស

ទន្លៃកោងមួយគឺជាការសម្តៃងដៃល

អមនឹងវង់ភ្លៃងពិណពាទៃយនៅរោងកុន

Jonceនៃទីកៃុងញូយ៉ក ក្នុងឆ្នៃំ២០១៣ 

ដោយវិទៃយាស្ថៃនសិលៃបៈខ្មៃរ ។ ការសម្តៃង

នៃះនយិាយអពំកី្មៃងសៃដីស៏ៃសស់្អៃតឈ្មៃះ

កាលី ដៃលគៃួសររបស់នាងតៃូវកៃពើសុី

ហើយនាងបៃៃថា្នៃជាតិកៃៃយឲៃយកើតជា

កៃពើដ៏មនមហិទ្ធរិទ្ធិ កម្លៃំងខា្លៃំងដើមៃបី

សងសឹកសម្លៃប់កៃពើោះវិញ ។
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One Evening 
After War

     Saturday, December 27- 5pm

Directed by Rithy Panh, 1997, 
1h30mn, Khmer Version with 
French subtitle.

In the early 1990’s, Mr. Sovannah, 
a 28 years  old former soldier, 
has become all to familiar with 
war, hunger and massacres, after 
spending four years in the north 
of Cambodia fighting against
 the Khmer Rouge. Arriving he 
Phnom Penh, he fall in love a 
bar girl, Srey Peouv; who always 
serve the desires of her richest 
patrons. 

   ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៧ ធ្នូ ម៉ៃង ៥ល្ងៃច

 រាតៃមួីយកៃៃយសង្គៃៃម

ដឹកនាំដោយលោក បា៉ៃន់ រិទ្ធី ១៩៩៧, 

១ម៉៣០នាទី និយាយជាភាសខ្មៃរ 

និងមនអកៃសរបារាំងរត់ពីកៃៃម

នៅដើមទសវតៃសឆ្នៃំ១៩៩០ លោកសុវណា្ណៃ 

អាយុ២៨ ឆ្នៃំជាអតីតទាហន ដៃលបាន

ចំណាយពៃលបួនឆ្នៃំនៅភាគខាងជើងនៃ

បៃទៃសដើមៃបីវ៉ៃជាមួយខ្មៃរកៃហមក្នុងគៃៃ

ោះគាត់ស្គៃល់តៃសង្គៃៃម ភាព

សៃៃកឃ្លៃន និងការកាប់សម្លៃប់ ។ 

កៃៃយមកពៃលតៃឡប់មកភ្នំពៃញវិញ

គាត់បានធា្លៃក់ខ្លួនសៃឡាញ់សៃីបាម្នៃក់ 

ឈ្មៃះសៃីពៅ ដៃលតៃងតៃ

កំដរភាពសបៃបាយដល់ពួកអ្នកមន ។
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ក្លិបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោកនិង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមូយភ្ងៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

           ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៥  វិច្ចិកា ម៉ៃង ២ រសៀល

វាគ្មិន លោក  Cédric   ELOY បៃធានគមៃៃង  
នៃ មជៃឈម ណ្ឌល បណ្ដុះ បណា្ដៃល ជំនាញ 
និងទទួល ការ ថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា
បញ្ចៃំងរឿង: Lost in La Mancha 
(២០០២)  របស់ លោក Keith Fulton 

និងលោក Louis Pepe ៩៣ នាទី  
ភាសអង់គ្លៃស

វាគ្មិន  លោក សុខ  វិសល បៃធានគៃប់គៃង  
និង ផលិតករ  នៅ ផលិតកម្ម ៣៩១ ភាព យន្ត 
និង  ខ្មៃរ ពួត ដៃ 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទ១ី  វិច្ចិកា ម៉ៃង ២ រសៀល

CINECLUB
Bophana CineClub allows  
  Cambodian film lovers to meet, 
watch repertoire movies from 
around the world, and then 
exchange ideas about them  
with special guests.
Free entry. All are welcome.

           Sauturday, November 1 - 2pm

Guests: Cedric ELOY, Executive 
director of the Cambodia Film 
Commission

Screen : Lost in La Mancha by 

Keith Fulton and Louis Pepe, 

(93min, 2002). In English version.

 

Guest: Sok ”Cream” VISAL, 
Creative Director and Producer of 
the 391 Films and Klap Yahandz 

         Saturday, November 15 - 2pm
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វាគ្មិន លោក គង់ វុទ្ធី ជាអ្នកដឹកនាំរឿង

បញ្ចៃំង ខៃសៃភាពយន្ត រឿង ខកចិត្តហើយខ្ញុំ
(១០៣ នាទី) ដឹកនាំដោយលោក  គង់ វុទ្ធី 
និយាយជាភាសខ្មៃរ។

បញ្ចៃំងខៃសៃភាព រឿង កូនសៀវភៅពៃៃ 
(១៩៤២) ដឹកនាំ ដោយ Zoltan Korda 
និងផលិតដោយ Alexander Korda 

និយាយជាភាសអង់គ្លៃស។

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ធ្ន ូ ម៉ៃង ២រសៀល

              ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ធ្ន ូ ម៉ៃង ២រសៀល

Guest Speaker:  Kong Vuthy, 
Cambodian Film Maker

Bophana Center is happy to 
screen” My Disappointment 
( Khork Chit Hoy Khgnom) ” 103 
mins, In Khmer Version.

Bophana Center is happy to 
screen “The Jungle Book” (105 
min, 1942) directed by Zoltan 
Korda, produced by Alexander 
Korda with English Version.

       Saturday, December 14 - 2pm

        Saturday, December 27 - 2pm
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Khmer Architecture 
After  Independence

Khuon Khun-Neay is an architect 
and urban planner. He became 
the right arm of Vann Molyvann in 
a great architectural adventure in 
Cambodia, during the decade that 
followed the country’s independ-
ence. A notable personality in the 
fields of architecture, urbanism 
and national heritage, Khun-Neay 
will present his most important 
works from this great period of 
building throughout the country.

The lecture will be in Khmer 
language.
Free Admission.

លោក ឃួន ឃុន នាយ គឺ ជា ស្ថៃបតៃយករ 

និង នគរូបនីយករ ។ លោក  បាន កា្លៃយ 

ជា ដៃស្ដៃំ របស់ លោក វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ 

នៅ ក្នុង ដំណើរ ផៃសងពៃៃងដ៏ អស្ចៃរៃយ  នៃ 

ស្ថៃបតៃយកម្ម ខ្មៃរ  អំឡុងពៃល មួយ  ទសវតៃស  

កៃៃយឯករាជៃយ របស់ បៃទៃស ។ លោក គឺ 

ជា ឥសៃសរជន គួរ ឲៃយ កត់សម្គៃល់ មួយ រូប នៅ 

ក្នុង វិស័យ ស្ថៃបតៃយកម្ម  នគរូបនីយកម្ម និង 

បៃតិកភណ្ឌជាតិ។ លោក  នឹង ធ្វើ ការ បង្ហៃញ 

ស្នៃដៃ សំខាន់ៗ របស់ លោក នៅ ក្នងុការ 

កសងអាគារ សំខាន់ ៗ  នៅ ទូទំាង បៃទៃស

 ក្នុង អំឡុង សម័យ ោះ ។

បាឋកថាជាភាសខ្មៃរ

ចូលរួមដោយសៃរី!

ស្ថៃបតៃយកម្មខ្មៃរកៃៃយ 
សម័យឯករាជៃយ

LECTURE បាឋកថា

 Tuesday, November 11 - 6PM

Speaker: Mr Khuon Khun-Neay 
Deputy Director General of APSARA

វាគ្មិន ៖ លោកឃួន ឃុននាយ

អគ្គនាយករងអាជា្ញៃធរអបៃសរា

©  Adolf Scherl

©  Adolf Scherl©  Adolf Scherl

ថ្ងៃអង្គៃរ ទី១១  វិច្ឆិកា ម៉ង ៦ល្ងៃច
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The Films of Amos Gitai :
 A Retrospective

Amos Gitai is an Israeli au-
teur filmmaker, known for his 
documentaries and feature films 
surrounding the Middle East and 
Jewish-Arab conflict. Between 
1999 and 2011, seven of his films 
received entry into the Cannes 
Film Festival’s Golden Palm Award 
and the Venice Film Festival’s 
Golden Lion Award.
The Bophana Center this month 
is pleased to present 6 films from 
this distinguished filmmaker. We 
would like to express our thanks 
to him for giving us the permis-
sion to organize this screening. 
Participation: $1 

HOUSE, 1981, 50min, Original 
version with English subtitles
A story of a house in Jerusalem 
abandoned by its owner in 1948.  
Requisitioned by the Israeli 
government under the Act and 

អាម៉ូស ជីតៃ គឺ ជា សមិទ្ធិករភាពយន្ត 

ជនជាតិអ៊ីសៃៃអៃល ។ លោក តៃូវ បាន 

គៃស្គៃល់ តាមរយៈ ស្នៃដៃ ភាពយន្តឯកសរ 

និង ភាពយន្ត ខា្នៃតវៃង  និយាយពាក់ ព័ន្ធ នឹង 

ជម្លៃះ នៅ មជៃឈឹមបូពា៌ៃ  និង ជ្វីហ្វ-អារា៉ៃប់។ 

ចោ្លៃះ ឆ្នៃំ ១៩៩ ៩-២០១១ ភាពយន្ត ចំនួន 

៧រឿង របស់ លោក   បាន ចូល ក្នុង មហោសៃព 

ភាពយន្ត ទីកៃុង កាន ដើមៃបីយក ពានរង្វៃន់ 

តាលប័តៃមស ក៏ដូចជា នៅ មហោសៃព 

ភាពយន្ត ទីកៃុង វុឺនីស ផងដៃរដើមៃបី យក 

ពានរង្វៃន់ តោមស។

មជៃឈមណ្ឌល បុបា្ផៃណា សូម ធ្វើ ការបង្ហៃញ 

ភាពយន្ត ចំនួន ៦រឿង របស់ លោក។ យើង 

សូម អរគុណលោក អាម៉ូស ជីតៃ ដៃល 

អនុញ្ញៃត ឲៃយ យើង ចាក់ បញ្ចៃំង ភាពយន្ត 

ទាំង នៃះ ។

តម្លៃសំបុតៃ ៖  ១$ 

គៃហដ្ឋៃន (១៩៨១) ៥០នាទី ភាសដើម 

អកៃសរអង់គ្លៃស រត់ពីកៃៃម

ភាពយន្ត របស់ លោក អាមូ៉ស ជីតៃ

SPECIAL SCREENINGភាពយន្តពិសៃស
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left absent, a Jewish family from 
Algeria, sell the house to a uni-
versity professor who commences 
renovations.
Monday 17, November 6:30pm

A HOUSE IN JERUSELUM, 1998, 
90mn, Original version with 
English subtitles
Eighteen years after ‘House’, 
Amos Gitai returns to the scene 
of his first film; observing the 
changes in the new residents and 
the neighborhood.
Tuesday 18, November 6:30pm

WADI TEN YEARS AFTER, 1981, 
97min, Original version with 
English subtitles
Amos Gitai in 1980 makes a film 
that follows the lives of three 
immigrant families who return to 
Wadi, a valley in the east of Haifa, 
Israel, ten years after leaving.
Wednesday 19, November; 6:30pm

WADI GRAND CANYON, 2001, 
86mn, Original version with
English subtitles
In 2001, twenty years after his 
first visit, Amos Gitai returned 

រឿង ផ្ទះ ដៃលតៃូវ គៃ បោះ បង់ ចោល នៅ ឆ្នៃំ  

១៩៤៨ ហើយ តៃូ វ រដ្ឋៃ ភិបាល អ៊ី សៃៃអៃល 

យកៅ ជួល  ឲៃយ  ជនជាតិ ជ្វិហ្វ  នៅ បៃទៃស 

អាល់ សៃរី ់  ពៃម ទាំង លក់ ៅ ឲៃយ សសៃ្ដ ចចារៃយ 

សកល វិទៃយា ល័យ ម្នៃក់ ដៃល បាន ធ្វើ ការ ជួស 

ជុល ផ្ទះ ោះ  ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ១៧ វិច្ឆិកា ៦:៣០ ល្ងៃច

គៃហដ្ឋៃន  នៅ ទីកៃុង  ហៃសៃរូសឡឹម 

(១៩៩៨) ៩០នាទី ភាសដើម 

អកៃសរអង់គ្លៃស ពីកៃៃម

ដប់ បៃៃបីំ ឆ្នៃបំនា្ទៃប់ ពី ការថត  រឿង«គៃហដ្ឋៃន»

 អាម៉ូស  ជីតៃក៏ បាន តៃឡប់  ៅថត កន្លៃង 

ោះ ម្ដងទៀត  ។  លោក  សង្កៃត មើល ពី ការ 

ផ្លៃស់ប្ដូរ នៃ លំនៅដ្ឋៃនថ្មីៗ  នៅ ទីោះ ។

ថ្ងៃអង្គៃរ  ១៨ វិច្ឆិកា ៦:៣០ ល្ងៃច

ជៃលង ភ្នំ Wadi ដប់ ឆ្នៃំ កៃៃយមក  

(១៩៨១) ៩៧នាទី ភាសដើម 

អកៃសរអង់គ្លៃស ពីកៃៃម

ជា ភាព យន្ដ និយាយ ពី ជីវិត របស់គៃួសរ 

ចំនួនបី ដៃល ចាកចៃញពីសៃុក ហើយ១០ឆ្នៃំ  

កៃៃយ មក បាន តៃឡប់ មកនៅ កន្លៃង ដើម 

វិញ   គឺ នៅ ជៃលងភ្នំ Wadi ភាគខាង កើត 
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again to Wadi, to find it now 
completely destroyed.
Thursday 20, November 6:30pm

FIELD DIARY, 1982, 74mn, Origi-
nal version with English subtitles
Violence against Palestinians 
is legitimized when it concerns 
property and their existence as 
people. 
Friday 21, November 6:30pm

ARENA Of MURDER, 1996, 80mn, 
Original version with English 
subtitles
After the assassination of Yitzhak 
Rabin, Amos Gitai goes on a jour-
ney through his country seeking 
to trace the event. 
Saturday 22, November 2:30pm

ទីកៃុង  Haïfa បៃទៃសអ៊ី សៃៃអៃល។ 

ថ្ងៃពុធ ១៩ វិច្ឆិកា ៦:៣០ ល្ងៃច

ជៃលងជៃៃះជៃៃ WADI (២០០១) 

៨៦នាទី ភាសដើម អកៃសរអង់គ្លៃស ពីកៃៃម

នៅ ឆ្នៃំ ២០០១ លោកអាម៉ូស ជីតៃ 

តៃឡប់ ៅ ថត ជៃលង ភ្នំ  Wadi ម្ដងទៀត  

២០ឆ្នៃំកៃៃយ ពី លោក បាន ៅថត នៅ 

ទីោះ  លើក ដំបូង   ។

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ២០ វិច្ឆិកា ៦:៣០ ល្ងៃច

កំណត់ ហៃតុ បៃចាំ ថ្ងៃ នៅ សមរភូមិ 

(១៩៨២) ៧៤នាទី ភាសដើម 

អកៃសរអង់គ្លៃសពីកៃៃម

និយាយ ពីអំពើហិងៃសា ៅលើ ជន ជាតិ 

បា៉ៃឡៃស្ទីន ដៃល  ទាមទា រ  សិទ្ធិ សៃបចៃបាប់  

របស់ ពួកគៃ ក្នុង នាមជា បៃជា ពល រដ្ឋន   ។ 

ថ្ងៃសុកៃ ២១ វិច្ឆិកា ៦:៣០ ល្ងៃច

សង្វៀនឃតកម្ម (១៩៩៦) ៨០នាទី 

ភាសដើម អកៃសរអង់គ្លៃសពីកៃៃម

បនា្ទៃប់ ពី ឃតកម្មរបស់ យីហៃសាក់ រា៉ៃប៊ីន 

លោកអាម៉ូស ជីតៃ ធ្វើ ដំណើរ ទូទាំង បៃទៃស 

ដើមៃបី ស្វៃងរក ស្លៃក ស្នៃមផៃសៃងៗ ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ២២ វិច្ឆិកា ២:៣០ រសៀល
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AEC-Foyer Lataste គឺ ជា អង្គការកៃៃ 

រដ្ឋៃភិបាល   បារាំង -ខ្មៃរ  ផ្នៃក ការ ការ ពារ  និង

 ការ អប់រំ  កុមរ  សូម អញ្ជើញ សធារណជន

ទាំងអស់ កៃឡៃកមើល ៅ មួយ ផ្នៃកទៀត 

នៃ សកម្មភាពមនុសៃស ធម៌    ក្នុង រូបភាព ជា   

អន្តរវបៃបធម៌ ។  ពិព័រណ៍រូបថត នៃ ការ ចុះធ្វើ 

សកម្ម ភាព មនុសៃស ធម៌  ជុំវិញពិភពលោក   

អម ដោយ អត្ថបទកំណាពៃយ ។ នៃះ ជា  

បទពិសោធន៍មួយ  នៃ ការ មើល ៅផ្នៃក ខាង 

ក្នុង នៃ ការ ងរ មនុសៃស ធម៌   តាមរយៈ រូបថត 

កំណាពៃយ ភាពយន្ត  និង ការ ពិភាកៃសា។ 

រូបថត និង កំណាពៃយ  បង្ហៃញជូនជា បួនភាស 

(ខ្មៃរ អង់គ្លៃស ជប៉ុន និង បារាំង)

ចូលទសៃសនា  ដោយសៃរី 

ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៃ
សកម្មភាពមនុសៃសធម៌

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍រូបថត និង កំណាពៃយ  ដោយអង្គការ  
AEC-Foyer Lataste
ពីថ្ងៃទី ១៨  ខៃ វិច្ឆកិា ដល់ ទី ៣  ខៃធ្នូ 

បើក ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២២  ខៃ វិច្ឆកិា  ម៉ៃង៥ល្ងៃច

In the Intimacy of Humanitarian 
Action

AEC-Foyer Lataste, a Franco-
Khmer child protection and edu-
cation NGO, invites you to discover 
another side of humanitarian 
action, seen as an intercultural 
encounter. A photo exhibition of 
scenes of humanitarian fields 
across the world will be accompa-
nied by poetical texts.  A sensorial 
experience of looking into the 
inner side of humanitarian work 
through images, poems, film and 
discussion.
Photos and poems presented in 
4 languages (Khmer, English, 
Japanese and French)
Free entrance.

EXHIBITION

       Opening : Saturday, November 22 - 5pm

Photos & poems exhibition 
by AEC-Foyer Lataste
Between Nov 18 to December 3
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លោក រឿ ន  សុខុម  កើត ក្នុង ឆ្នៃំ ១៩៨៧  

នៅជាយ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  និង រស់ នៅ ទីោះ 

ពៃញមួយ ជីវិត ។  អគារសម័យ អាណានិគម  

គឺ ជាលក្ខណៈពិសៃសនៃ ទីកៃុង សមៃៃប់ 

ភ្ញៀវ ទៃសចរ  គឺ ជាកន្លៃង ដៃលគាត់ ស្គៃល់ 

ចៃបាស់  និង  ទាក់ ទាញ ចំពោះ គាត់។  ក្នុង 

គំនូរពណ៌ទឹក ថ្មី របស់គាត់   សិលៃបករ  បាន ធ្វើ 

ការ សម្គៃល់ ពី  ស្ថៃបតៃយកម្ម នៃ  សម័យ បារាំង 

នៅ ក្នុង  ខៃត្ត បាត់ ដំបង។  គាត់ក៏ សង្កៃត  

ផងដៃរ  ពី របៀប នៃ ការ បញ្ចូល អគារ ទាំង 

ោះ ៅ ក្នុង ទីកៃុងសម័យបច្ចុបៃបន្ន។  

រៀបចំដោយ  លោក  Roger Nelson

សូម  ថ្លៃង  អំណរគុណ  ដល់ លោក  ខ្វៃ 

សំណាង  និង សលមហោសៃព ស្ទឹង សង្កៃ ។

អាគារចាស់ៗ សម័យបារាំង

សម្ពៃធន៍ ៖ ថ្ងៃអង្គៃរ ទី ២៣  ខៃ វិច្ឆកិា  
ឆ្នៃ ំ២០១៤  ម៉ៃង ៦ល្ងៃច 
បាឋកថា៖ ថ្ងៃសុកៃ  ទី ២៣  ខៃ មករា 
ឆ្នៃ ំ២០១៥  ម៉ៃង ៦ ល្ងៃច 
ការ បញ្ចៃងំ ភាព យន្ត ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍  ទី ២៤  
ខៃមករា ឆ្នៃ ំ២០១៥ 

ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ ធ្ន ូ- ថ្ងៃទី ២៤  ខៃ មករា  ២០១៥   

Old Buildings: French Period

Roeun Sokhom was born in 1987 
on the edge of Battambang city, 
where he has lived his whole life.
The colonial era buildings that are 
a favourite feature of the city for 
visitors have always been familiar 
to and fascinating for him. In this 
new series of watercolours, the 
artist celebrates the distinctive 
architecture of the French period 
in Battambang. He also observes, 
with a unique vision, the way 
in which these buildings are 
integrated into the contemporary 
city, and still used by the local 
population every day, in new and 
old ways.
Curated by Roger Nelson
with thanks to Khvay Samnang 
and Sangker Art Space & Gallery.

        23 December to January 24  2015

Opening reception: 6pm  Tuesday 
23 December 2014
Artist’s talk: 6pm Friday 23
January 2015
Screenings: 5pm Saturday 24 
January 2015 
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មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា 

(CIFF) បៃៃរព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នៃំនៅ

រាជធានីភ្នំពៃញ។ នៅឆ្នៃំនៃះ កម្ម វិធី

មហោសៃពភាពយន្ត អន្តរជាតិ កម្ពុជា  លើក

ទី ៥ នឹង បៃពៃឹត្តៅ ចាប់ពី ថ្ងៃទី៥ 

ដល់ថ្ងៃទី១០ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ ២០១៤ នៅ តាម 

រោង ភាពយន្ត នានា ទូទាំង  រាជធានីភ្នំពៃញ។

មហោសៃពភាពយន្ដ 
អន្ដរជាតិកម្ពុជា 

មហោសៃព

កម្មវិធី  ថ្ងៃ ៥ ដល់ ១០ ធ្នូ

www.cambodia-iff.com 

Cambodia International Film 
Festival      (CIFF)

The Cambodia International Film 
Festival (CIFF) takes place every 
year in Phnom Penh. This year, 
the 5th Edition of CIFF will happen 
from 5 to 10 December, 2014
 in different venues across the 
city.

FESTIVAL

Program December 5 to 10
www.cambodia-iff.com
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កាលបរិច្ឆៃទ
ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី០១ វិច្ឆិកា    

ថ្ងៃ ទ០ី៨  វិច្ឆិកា  

ថ្ងៃ ទី១៥ វិច្ឆិកា 

ថ្ងៃ ទ២២ វិច្ឆិកា  

ថ្ងៃ្ងទ២ី៩ វិច្ឆិកា     

ថ្ងៃទី១៣ ធ្ន ូ

ថ្ងៃទីី២០ ធ្ន ូ

ថ្ងៃទីី២៧ ធ្នូ

ភាពយន្ត ឯកសរបីរឿងអំពីបុណៃយអំុទូក

ឯករាជៃយនៃពៃះរាជអាណាចកៃកម្ពុជា & អនុសៃនីយ៍...

ការបៃឡងថា្នៃក់ជាតិ

កុមរកម្ពុជា & ជីវិតតៃូវតស៊ូ

ជមៃកចុងកៃៃយ

យប់អាធៃៃតៃហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរីចនើ 

ទនៃ្លកោងមួយ

រាតៃីមួយកៃៃយ សង្គៃៃម

ភ្ញៀវ កិត្តិយស លោក Cédric Eloy

ភ្ញៀវ កិត្តិយស លោក គង់ វុទ្ធី  

រឿង កូនសៀវភៅពៃៃ

មហោសៃពភាពយន្ដអន្ដរជាតិនៅ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៥ ដល់ ១០ធ្នូ

ក្លិបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១ ខៃវិច្ចិកា                     ម៉ៃង ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ១៤ ខៃ ធ្នូ                     ម៉ៃង  ២ រសៀល

ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ ធ្នូ                      ម៉ៃង  ២ រសៀល              

មហោសៃព

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៃសកម្មភាពមនុសៃសធម៌

អាគារចាស់ៗ សម័យបារាំង

ស្ថៃបតៃយកម្មខ្មៃរកៃៃយ សម័យឯករាជៃយ

កមៃងភាពយន្ត របស់ លោក អាម៉ូស ជីតៃ

១៨ វិច្ឆិកា - ទី ៣ធ្នូ

២៣ ធ្នូ    - ២៤មករា  

ថ្ងៃទី១១  វិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី១៧  - ២២ វិច្ឆិកា

ពិព័រណ៍

បាឋកថា

ភាពយន្តពិសៃស

ឈប់សមៃៃកថ្ងៃបុណៃយ

៥, ៦, ៧, ១០  វិច្ឆិកា

Closing Dates 

DATES
Cine Saturday 
November 1   
November 8  
November 15    
November 22  
November 29  
December 13
December 20
December 27 

3 Docs related to the Water Festival
The Independence of...& Captain...
National Diploma
Cambodia’s Children...& Planting...
The Last Refuge 
It Is Midnight, Doctor Richner 
A Bent In The River
One Evening After War

By Mr. Cédric ELOY, CEO of CFC.
By Kong Vuthy
Screen The Jungle Book  

Cambodia International Film Festival      (CIFF)5 to 10 December

CineClub 
November 1
December 14  
December 27    

Festival

5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm

2pm
2pm 
2pm 

November 5, 6, 7, 10 

In the intimacy of humanitarian action
Old Buildings: French Period

Khmer Architecture After  Independence

Retrospective on The Films of Amos Gitai

Nov 18 to Dec 3
Dec 23 to Jan 24

November 11

November 17 - 22

Exhibition

Lecture

Special Screening 
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