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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ភាពយន្តខ្មៃរចាប់កំណើតក្នុងឆ្នៃំ ១៩៦០ និងបន

បញ្ចប់ទៅវិញក្នុងឆ្នៃំ ១៩៧៥ នៅពៃលខ្មៃរកៃហម

កាន់អំណាច។ រយៈពៃល ១៥ ឆ្នៃំនៃះ ខ្មៃរផលិត

បនបៃាណជាជិត ៤០០ រឿង ។ បច្ចុបៃបន្ន 

ភាពយន្តាំងនោះបនបត់បង់អស់ នៅសល់

បៃាណជា ៣០ រឿង តារាភាពយន្តតៃូវវបន

សា្លៃប់ក្នុងសម័យខ្មៃរកៃហម ចំណៃក

ឯរោងភាពយន្ត បនកា្លៃយទៅជាោជនីយដ្ឋៃន 

ឬខារា៉ៃអូខៃ។ ភាពយន្តឯកសរនៃះ បន

សៃង់សម្ដីអ្នកដៃលនៅរស់រានានជីវិត និង

ចង់រំឭកពីវិស័យភាពយន្តនាសម័យនោះ 

ឲៃយគៃស្គៃល់ឡើងវិញ។

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

ដំណៃកាស
ផលិតដោយ វីគគី ហ្វីម ឆ្នៃំ ២០១១ រយៈពៃល 

៩៦ នាទី ភាសខ្មៃរ ានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
Discover the unknown history of the birth 
and destruction of Cambodian cinema, 
from the first film ever made in 1960 to 
the arrival of the Khmer Rouges in 1975. In 
15 years, about 400 films were produced. 
Only 30 films remain today. Almost all the 
actors were killed during the Khmer Rouges 
regime and only a few of the directors 
were able to flee the country. Most of the 
old movie theaters of Phnom Penh have 
become restaurants, karaoke places or 
squats. With a few of the survivors telling 
their stories, Golden Slumbers tries to 
bring back to life the myths and legends 
of this lost cinema.

Saturday, November 3 - 5pm

Golden Slumbers
Produced by Vycky Films, 2011, 96 min, 
Khmer version with English subtitles
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

បៃទៃសកម្ពុជាស្ថិតនៅកៃៃមអាណាពៃយាបល

របស់បរាំង រហូតទទួលបនឯករាជៃយភាពទឹកដី។ 

នៃះគឺជាមទកភាពដ៏អស្ចៃរៃយនៅក្នុងកិច្ចចរចា

មួយដ៏ពៃញលៃញ បៃកបដោយជោគជ័យរបស់

បៃទៃសកម្ពុជាជាមួយនឹងបៃទៃសបរាំងដោយ

មិនានការបង្ហូរឈាម និងការទទួលបន

បៃៃសទពៃះវិហារពីបៃទៃសថៃមកវិញ 

ការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច និងឧសៃសាហកម្មនៅក្នុង

បៃទៃស។

ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ រយៈពៃល ៣២ នាទី 

ភាសខ្មៃរ

ជីវបៃវត្តិរបស់សម្ដៃច
ពៃះនរោត្តម សីហនុ

Saturday,  November  10 - 5pm

Cambodia under French protectorate 
until independence of Cambodia. There 
was great pride in having successfully 
complete negotiations Cambodian 
Independence with France without 
shedding a drop of blood and also get 
the Preah Vihear temple from Thailand, 
developed economy and industry in the 
country, it was the heyday of the era 
Norodom Sihanouk sixties.

These are the rushes of Jean-Pierre’s 
film “Kampuja” in Cambodia. It is an 
unfinished work showing Cambodia from 
various sectors of the Sangkum Reastr 
Niyum. 

Biography of 
Norodom Sihanouk

Rushes of the Kambuja film

Produced by Khemara Picture, 32 min, 
Khmer version

Producer by Jean-Pierre Janssen, 30 min, 
Khmer versionការសកលៃបងថតកុនកម្ពជុា

នៃះជាការថតកុនសកលៃបងរបស់លោក ហៃសង់ ពៃយៃរ 

ស្ដីពីកម្ពុជា។ ភាពយន្តនៃះបង្ហៃញអំពីវិស័យផៃសៃងៗ

របស់បៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងសម័យសង្គមរាសៃ្តនិយម។

ផលិតដោយ ហៃសង់ ពៃយៃរ ហៃសង់សៃន ឆ្នៃ ំ១៩៦៩ 

រយៈពៃល ៣០ នាទី ភាសខ្មៃរ
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សមមិត្តឌុច ៖ 
សូមស្វៃគមន៍ការមកដល់ឋាននរក

ភាពយន្តឯកសរដ៏ពិសៃសមួយនៃះបង្ហៃញ

ឡើងវិញអំពីដំណើរជីវិតរបស់ឌុច និងពៃយាយាម

ធ្វើការស្វៃងយល់ ថាតើបុរសដៃលកាលនៅពីក្មៃង

ានឫកពាល្អ និងពៃយាយាមរៀនសូតៃា្នៃក់នៃះ 

កា្លៃយទៅជាពៃជៃឈឃាតដ៏មុឺងា៉ៃត់ និងបៃពៃឹត្ត

បទឧកៃិដ្ឋដ៏គួរឲៃយខា្លៃចបំផុតនៃបៃវត្តិសស្តៃ

មនុសៃសជាតិយា៉ៃងដូចម្ដៃច។

ដឹកនំាដោយ អៃដៃៀន ា៉ៃបិន ឆ្នៃ ំ២០១១ រយៈពៃល 

១១៥ នាទី ភាសបរំាង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ វិច្ឆិកា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

This documentary talks accurately about the 
atrocities committed by Duch in the S21 center 
and about his trial. The movie is based on 
archives pictures, but also on formers 
executioners, some victims and some 
journalists’ testimonies.

Saturday,  November  17 - 5pm

Duch, Welcome to Hell
Directed by Adrian Maben, 2011, 115 min, 
French version

10 years after quitting school, Chorn 
became a mercenary farmer in the 
village. Phal, Chorn’s close friend, 
studied hard and became chairman of a 
company. Phary, a beautiful girl in the 
village, was very sympathetic toward 
Chorn, and Chorn secretly loved her. 
One day, Phal’s parents came to ask for 
Phary in marriage…..

Saturday, November  24 - 5pm

You have knowledge, 
you’ll be honored
Produced by CEDAC (Centre d’Etude et de 
Développement Agricole Cambodgien), 2008, 
56 min, Khmer version 

១០ ឆ្នៃំ កៃៃយសមៃៃចចិត្តថាឈប់រៀន ចន បន
កា្លៃយជាអ្នកសុីឈ្នួលកាប់ពៃៃក្នុងភូមិ។ ចំណៃកឯ
ផល មិត្តសា្លៃញ់របស់ ចន បនខិតខំរៀនសូតៃ
បន្ត រហូតកា្លៃយជាបៃានកៃុមហ៊ុន។ ចន ាន
ចិត្តលើ ផារី ដៃលជានារីសៃស់ស្អៃតា្នៃក់ក្នុងភូមិ 
ប៉ុន្តៃថ្ងៃមួយ ឪពុកា្ដៃយ ផល បនចូលមកស្ដី
ដណ្ដឹង ផារី.....

ានវិជា្ជៃ ានកិត្តិយស
ផលិតដោយ មជៃឈមណ្ឌលសិកៃសា 
និងអភិវឌៃឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ឆ្នៃំ ២០០៨ 
រយៈពៃល ៥៦ នាទី ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ វិច្ឆិកា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    
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នៅដើមរដូវរងនៃះ មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា សូម
ធ្វើការបង្ហៃញភាពយន្ដខា្នៃតខ្លរីបស់សមិទ្ធកិរ ២ រូប។
ខៃសៃភាពយន្ដខា្នៃតខ្លីចំនួន ៨ រឿង ដឹកនាំដោយ 
គឹម សុាថងឌី រួមាន ៖ រឿង «កុំថាតៃាត់» 
រឿង «ពិសិដ្ឋ និងចំរីន» 
រឿង «ពួកយើងទៅបោះឆ្នៃត» រឿង «ម៉ៃ» 
រឿង «មិត្តខ្ញុ»ំ រឿង «សៃីស្អៃត បៃុសឆ្លៃត» 
រឿង «អាថ៌កំបំងតុល» និងរឿង 
«បុរសា្នៃក់លើដងវិថ»ី។ 
ជាមួយគ្នៃនៃះ យើងក៏សូមបង្ហៃញខៃសៃភាពយន្ដ 
២ ទៀត ដឹកនាំដោយ ហៃង លឹម រួមាន ៖ 
រឿង «១៣ កក្កដ ា៉ៃសុីនពៃលវៃល» និងរឿង 
«លុយ»។

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដខា្នៃតខ្លីរបស់
សមិទ្ធិករ ២ រូប
ដឹកនាំដោយ គឹម សុាថងឌី និង ហៃង លឹម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ធ្ន ូ- ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

The special screening for this winter, 
8 short films directed by Kim Sothea 
Thangdy: “Don’t just say”, “Piseth 
and Chamroeun”, “Let’s vote”, “Single 
mother”, “My friend”, “Pretty girl and 
smart boy”, “Tola’s secret”, “A man on 
the street”.

We also present two more films directed 
by Heng Lim: “13th July, the Time Ma-
chine” and “Money”.

Saturday, December 1 - 5pm

The special screening : 
short films
Directed by Kim Sothea Thangdy and Heng Lim
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កៃៃយរបបបៃល័យពូជសសន៍ខ្មៃរកៃហម 

បៃទៃសកម្ពុជាតៃូវវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូនៃយ។ 

គៃប់យា៉ៃងតៃូវវចាប់ផ្ដើមជាថ្មី វបៃបធម៌បុព្វបុរសដ៏

សមៃបូរបៃបស្ទើរតៃបត់បង់ាំងសៃុង។ សព្វថ្ងៃ 

កម្ពុជាគឺជាបៃទៃសមួយក្នុងចំណោមបៃទៃសាំង

ឡាយនៅលើពិភពលោក ដៃលពឹងផ្អៃកលើជំនួយ

បរទៃសចៃើនបំផុត ហើយបៃជាជនសឹងតៃ

ពាក់កណា្ដៃលានអាយុកៃៃម ១៥ ឆ្នៃំ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ធ្ន ូ- ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កាពៃយនិានសមៃៃប់បៃជាជនខ្មៃរ

ដឹកនាំដោយ លូកាស វ៉ៃឡឺរី ឆ្នៃំ ២០១០ រយៈពៃល 
៩២ នាទី ភាសបរាំង

After the Khmer Rouge genocide, Cambodia 
had to start again from scratch. 
Everything had to be done all over again. 
The ancestral and varied culture of this 
country had almost disappeared. 
Nowadays, Cambodia remains one of the 
most aid-dependent countries in the 
world and nearly half of the population 
is under 15 years.

Saturday, December 8 - 5pm

The ballad for Khmer 
People
Directed by Lucas Vallerie, 2010, 92 min, 
French version 
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Fall in love with nature in Cambodia, 
The Kingdom of Nature, traveling across 
the country with local naturalist Chea 
Samban. Samban explores the varied 
ecosystem and unique wildlife, meeting 
inspiring conservation heroes along the 
way who are working to preserve nature. 

This unique film will make you rediscover 
Cambodia in a new light, through 
exceptional images of the immensely 
rich-albeit fragile and endangered- natural 
ecosystems in the country. 

Saturday, December 15 - 5pm

A Cambodian Nature Film: 
Kingdom of Nature
Directed by Daniel Roper-Jones, 2017, 83 
min, Khmer version with English subtitles

តាមរយៈការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បៃទៃសកម្ពុជា 

ធម្មជាតិវិទូក្នុងសៃុក ជា សំបន មិនអាចដក

ចិត្តរួចពីធម្មជាតិដ៏សៃស់បំពៃងាំងអស់នោះបន

ទៃ។ សំបន បនរុករកឃើញបៃព័ន្ធជីវចមៃុះជា

ចៃើន និងសត្វពៃៃកមៃ ដោយក្នុងនោះ គៃបន

ជួបអ្នកការពារធម្មជាតិជាចៃើន។ 

ភាពយន្ដដ៏ល្អឯកនៃះនឹងធ្វើឲៃយយើងអាចរកឃើញ

កម្ពុជាឡើងវិញ នៅក្នុងពន្លឺថ្មីមួយ តាមរយៈ

រូបភាពដ៏អស្ចៃរៃយនៃបរិស្ថៃនធម្មជាតិដ៏សមៃបូរបៃប 

បើទោះជាានធនានខ្លះជិតផុតពូជហើយ

ក៏ដោយ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ធ្ន ូ- ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្ដស្ដីពីធម្មជាតិកម្ពុជា 
ពៃះរាជាណាចកៃនៃធម្មជាតិ
ដឹកនាំដោយ ដនីញ៉ៃល រ៉ូពើ ហៃសូន ឆ្នៃំ 
២០១៧ រយៈពៃល ៨៣ នាទី ភាសខ្មៃរ 
ានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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In an indigenous village in Rattanakiri 
province, many women are violated of 
their rights, especially from the husband’s 
side. They still adhere to their traditional 
customs that prohibit women from doing 
anything other than staying at home, 
cooking, caring children, etc. Pink and 
Navy tried their hard to against it by 
demanding rights for women in the 
village. They will have to face many 
challenges to break this wall.

This film shows men and women from 
more than ten different countries, who 
lack of clean water and have to drink 
unclean water. Cambodia is one of those 
countries where men are trying to solve 
this problem thanks to new infrastructure.

Saturday, December 22 - 5pm

Saturday, December 29 - 5pm

Breaking The wall

A Thirsty World

Produced by Cambodia Health Education 
Media Service (CHEMS) , 2014, 46 min, 
Khmer version with English subtitles

Directed by Yann Arthus-Bertrand, 2012, 
87 min, English version

ក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចមួយនៅខៃត្តរតនគិរី

ស្តៃីជាចៃើនតៃូវវបនបំបិទសិទ្ធិមកពីភាគីបុរស

ដៃលជាប្ដី។ ពួកគៃនៅបៃកាន់ទំនៀមទា្លៃប់ចាស់

បុរាណ ដៃលហាមឃាត់ស្តៃីមិនឲៃយធ្វើអ្វីាំងអស់

កៃៃតៃពីនៅផ្ទះ ដំស្ល មើលថៃាំកូន ។ល។ 

ភីង និងណាវី បនសមៃៃចចិត្តជម្នះក្នុងរឿងនៃះ 

ដោយចៃញមុខាមារសិទ្ធិឲៃយស្តៃីក្នុងភូមិរបស់

ពួកគៃ។ តើពួកគៃនឹងតៃូវវជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះ 

ដើមៃបីអាចទា្លៃយជញ្ជៃំងនៃះបន?

ខៃសៃភាពយន្ដនៃះបង្ហៃញពីស្ថៃនភាពបៃជាជន ក្នុង

បៃទៃសជាងដប់ ដៃលបរិោគទឹកមិនស្អៃតពៃៃះ

ខ្វះទឹក។ កម្ពុជាក៏ជាបៃទៃសមួយក្នុងចំណោម

បៃទៃសាំងនោះដៃរ ដៃលបន និងកំពុងពុះពារ

ដោះសៃៃយលើបញ្ហៃនៃះ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ធ្ន ូ- ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ធ្ន ូ- ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

តាក់តាលយ ប៉ៃណីរ៍ 
(ទា្លៃយជញ្ជៃំង)

ផៃនដីសៃៃកទឹក

ផលិតដោយ អង្គការសៃវផៃសព្វផៃសាយអប់រំសុខភាព
កម្ពុជា (CHEMS) ឆ្នៃំ ២០១៤ រយៈពៃល 
៤៦ នាទី ភាសខ្មៃរ ានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយ យា៉ៃន អាតធុស ប៊ៃរតៃង់ ឆ្នៃំ ២០១២ 
រយៈពៃល ៨៧ នាទី ភាសអង់គ្លៃស
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផា្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

អ៊ូឡុត បុរសកំពូលនាំស៊យ បនធ្វើដំណើរកមៃសាន្ត
វិសៃសមកាលនៅឯឆ្នៃរសមុទៃមួយកន្លៃង។

ពៃលវៃលដៃលតៃូវវសមៃៃក និងបន្ធូរអារម្មណ៍
តានតឹង បៃរកា្លៃយជារឿងដ៏គួរឲៃយអស់សំណើច
ទៅវិញ។ រឿងរា៉ៃវស៊យៗនិងចៃបូកចៃបល់ជាចៃើន
បនកើតឡើង ដោយសរតៃ អ៊ូឡុត ា្នៃក់គត់។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៦ ខៃ វិច្ឆកិា  ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

វិសៃសមកាលរបស់ អ៊ូឡុត
ដឹកនាំដោយ ហៃសាក់ តាទី ឆ្នៃំ ១៩៥៣ 

រយៈពៃល ៨៣ នាទី ភាសបរាំង 

ានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម 

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.

           Friday, November 16 - 6:30pm

When the ever-hapless Monsieur Hulot 
decides to vacation at a beautiful seaside 
resort, rest and relaxation don’t last long, 
given the gangly gent’s penchant for 
ridiculous antics. While simply out to enjoy 
himself, the well-meaning Hulot inevitably 
stumbles into numerous misadventures.

Mr. Hulot’s Holiday
Directed by Jacques Tati, 1953, 83 min, 
French version with English subtitles
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អៃលី ានឪពុកជាសៃដ្ឋី ប៉ុន្តៃផា្ដៃច់ការ ដោយ
ហាមនាងមិនឲៃយាក់ទងនឹងបុរសណាផ្ដៃសផា្ដៃស
ឡើយ។ ដោយសរមិនពៃញចិត្ត អៃលី បនរត់
គៃចខ្លួន និងធ្វើដំណើរតាមឡានកៃុងឆ្ពៃះទៅ
កាន់ទីកៃុងញូវយ៉ក។ ខណៈនោះ នាងបនជួប
នឹង ភីធ័រ ដៃលជាអ្នកកាសៃតាត់ខៃយល់ា្នៃក់។ 
ចៃដនៃយ ឡានកៃុងសៃៃប់តៃខូច ធ្វើឲៃយអ្នកាំង  
២ ានពៃលវៃលស្គៃល់គ្នៃកាន់តៃចៃបាស់.....

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៤  ខៃធ្ន ូ ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

រាតៃមួីយដៃលយើងជួបគ្នៃ
ដឹកនាំដោយ ហ្វៃៃង កាបៃៃ ឆ្នៃំ ១៩៣៤ 

រយៈពៃល ១០៥ នាទី ភាសអង់គ្លៃស 

ានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

         Friday , December 14 - 6:30 pm

Spoiled heiress Ellie impetuously marries the 
scheming King Westley, leading her tycoon 
father to spirit her away on his yacht. After 
jumping ship, Ellie falls in with cynical 
newspaper reporter Peter, who offers to 
help her reunite with her new husband in 
exchange for an exclusive story. But during 
their travels, the reporter finds himself 
falling for the feisty young heiress.

It Happened One Night
Directed by Frank Capra, 1934, 105 min, 
English version with English subtitles
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ជាទូទៅ គៃស្គៃល់ថាពៃះពុទ្ធសសនាានពីរ
និកាយធំៗ គឺហីនយាន និងមហាយាន ចុះ
វជៃយាន នៃះជាអ្វីដៃរ? តើអ្វីជាលក្ខណៈ
កំណត់របស់និកាយនៃះ? បទបង្ហៃញនៃះនិយាយ
អំពីពៃះពទុ្ធសសនានិកាយវជៃយាន(ពៃជៃយាន) 
ដៃលានវត្តាននៅបៃទៃសកម្ពុជា សម័យអង្គរ 
ដោយផ្ដៃតទៅលើភស្តុតាងបុរាណវិទៃយា និង
សិលចារឹកនៅសតវតៃសទី១០។ បទបង្ហៃញនៃះ
ដកសៃង់ពីអត្ថបទសរណាបញ្ចប់ការសិកៃសាថា្នៃក់
បរិញ្ញៃបតៃនៅមហាវិទៃយាល័យបុរាណវិទៃយា 
នៃសកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ។

ធ្វៃីឡៃីងជាភាសខ្មៃរ
ចូលរូមដោយសៃរី

ពៃះពុទ្ធសសនានិកាយវជៃយាន នៅបៃទៃសកម្ពុជាសម័យបុរាណ

ថ្ងៃសុកៃ ទី៧ ធ្នូ ម៉ៃង  ៦: ៣០  ល្ងៃច

បទ បង្ហៃញ

ដោយលោក សួន សុភ័ក្តៃៃ
អ្នកសៃៃវជៃៃវផ្នៃកបុរាណវិទៃយា

As we have known or even learnt from various 
books which talk of 2 big ‘vehicles’ of 
Buddhism: The Hinayana (small vehicle) and 
the Mahayana (big vehicle), so what is 
Vajrayana (diamond vehicle)? How to
 distinguish it from the former two 
‘vehicles’? This presentation will talk briefly 
about Vajrayana Buddhism in ancient 
Cambodia, Angkorian period, based on 
archaeological and epigraphical evidences. 
The presentation is a short resume of the 
mini-research paper for the Bachelor’s degree 
of Archaeology at the Faculty of Archaeology, 
Royal University of Fine Arts, Phnom Penh.

This  Presentation will be in khmer language
Free Admisstion 

Vajrayana Buddhism in Ancient Cambodia

Friday, December 7, 6:30PM

PRESENTATION 

By Mr. SUON Sopheaktra
Archaeology Researcher



24 25

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៣ ខៃវិច្ឆិកា  

ថ្ងៃ ទ១ី០ ខៃវិច្ឆិកា

ថ្ងៃ ទី១៧ ខៃវិច្ឆិកា 

ថ្ងៃ ទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា 

ថ្ងៃ្ងទី១ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី៨ ែខធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី១៥ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី២២ ខៃធ្នូ

ថ្ងៃ្ងទី២៩ ខៃធ្នូ

ដំណៃកាស

ជីវបៃវត្តិរបស់សម្ដៃចពៃះនរោត្តមសីហនុ & ការសកលៃបង...

សមមិត្តឌុច ៖ សូមស្វៃគមន៍ការមកដល់ឋាននរក

ានវិជា្ជៃ ានកិត្តិយស

ការបញ្ចៃំងភាពយន្ដខា្នៃតខ្លីរបស់សមិទ្ធិករ ២ រូប

កាពៃយនិានសមៃៃប់បៃជាជនខ្មៃរ

ភាពយន្ដស្ដីពីធម្មជាតិកម្ពុជា ពៃះរាជាណាចកៃនៃធម្មជាតិ

តាក់តាលយ ប៉ៃណីរ៍ (ទា្លៃយជញ្ជៃំង)

ផៃនដីសៃៃកទឹក

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ពៃះពុទ្ធសសនានិកាយវជៃយាននៅ
បៃទៃសកម្ពុជាសម័យបុរាណ

ថ្ងៃទី ៧ ធ្នូ                       ម៉ៃង៦ :៣០ល្ងៃច

បទ បង្ហៃញ

វិសៃសមកាលរបស់ អ៊ូឡុត
រាតៃីមួយដៃលយើងជួបគ្នៃ

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១៦ ខៃវិច្ឆិកា                ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី១៤ ខៃធ្នូ                        ម៉ៃង៦ :៣០ល្ងៃច

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

៩, ២១, ២២, ២៣ វិច្ឆិកា , ១០ ធ្ន ូ

CINE SATURDAY 
November 3   
November 10
November 17
November 24
December 1
December 8
December 15
December 22
December 29

Golden Slumbers
Biography of Norodom Sihanouk & Rushe...  
Duch, Welcome to Hell
You have knowledge, you’ll be honored
The special screening : short films
The ballad for Khmer People
A Cambodian Nature Film: Kingdom of Nature
Breaking The wall
A Thirsty World

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

December 7

PRESENTATION 

Vajrayana Buddhism in 
Ancient Cambodia

Mr. Hulot’s Holiday
It Happened One Night

CINECLUB 
November 16
December 14

6:30pm
6:30pm 

6:30pm 

Closing Dates 
November 9, 21, 22, 23, December 10
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០១០ ៦០០ ៨៤៨ ឬអ៊ីម៉ៃល
ratana.cheng@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 010 600 848 / 095 48 79 79 or ratana.cheng@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 or 
archives@bophana.org

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុកៃ


