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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ មីនា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

នៃះជាភាពយន្តឯកសរមួយ ដៃលនិយាយអំពី

កំណើនកុមារដៃលឈឺ និងលោកវៃជ្ជបណ្ឌិតមា្នៃក់ 

ដៃលខំបៃងឹតសូ៊យ៉ាៃងស្វតិស្វៃញទៅនឹងការបោកបក់

នៃរលកសង្គម។ បញ្ហៃជាចៃើនតៃូវបនលោក

ដោះសៃៃយ ដើមៃបីសងៃ្គោះជីវិតកុមារនៅបៃទៃស

កម្ពុជា។

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

ពៃលវៃលនៅតៃបន្ត
ដឹកនាំដោយ ហៃស៊ក ហ្គៃសៃសូ ឆ្នៃំ ២០០០ រយៈពៃល 
៦៥ នាទី ភាសបរាំង This is a documentary about the growing 

number of sick children in Cambodia and 
a doctor who struggles to cope with the 
wave of society. Many issues have to be 
addressed to save the lives of children in 
Cambodia.

Saturday, March 2 - 5pm

And the Beat Goes on
Directed by Georges Gachot, 2000, 65 min, 
French version
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ មីនា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

នៃះជាខៃសៃភាពយន្តឯកសរមួយ ដៃលនិយាយ

អំពីការអភិរកៃសនូវវបៃបធម៌បៃពៃណីរបស់បងប្អូន

ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និង

បៃទៃសវៀតណាម។ នៅក្នុងភាពយន្តនៃះនឹង

បង្ហៃញឲៃយយើងដឹងអំពីសរៈសំខាន់នៃការបៃើ

បៃៃស់ឃ្មៃះក្នុងសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច។

ឯកសរនៃះចៃកជាបីផ្នៃក ៖ ឆ្កៃពៃៃ, 

ជមៃករបស់ឆ្កៃពៃៃ, ឆ្កៃពៃៃ និងមនុសៃស។ បច្ចុបៃបន្ន 

បៃទៃសឥណា្ឌៃមានឆ្កៃពៃៃចៃើនជាងគៃ។ ឆ្កៃពៃៃ

តៃូវបនចាត់ចូលជាបៃភៃទសត្វស្ថិតក្នុង

គៃៃះថ្នៃក់ ហើយតៃូវបនអភិរកៃសនៅមជៃឈមណ្ឌល

សង្គៃៃះសត្វពៃៃភ្នំាម៉ៃ។

ផលិតដោយ សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ ឆ្នៃ ំ២០០៨ 

រយៈពៃល ២៦ នាទី ភាសអង់គ្លៃស

ដឹកនំាដោយ គៃសី្ដហុ្វ ហ្គៃហ្គយូីឡូ ឆ្នៃ ំ២០១០ 

រយៈពៃល ២៤ នាទី ភាសខ្មៃរ

គងឆ្លងកាត់ពៃំដៃន

ឆ្កៃពៃៃ និងថនិកសត្វដទៃទៀត

Saturday,  March   16 - 5pm

“Gongs across Borders” is a documentary 
film about the cultural preservation and 
survival of indigenous communities in 
Vietnam and Cambodia. In the center of 
the film, as it has been for the communities 
themselves, is the musical instrument 
which is known as the “Gong”.

Composed of three parts, this film 
presents the dhole, the dhole’s habitat, 
the dholes and men. Today, the highest 
population of dholes can be found in 
India. In Cambodia, the dhole is classified 
as an endangered species and is now 
protected by the Phnom Tamao Wildlife 
Rescue Center.

Gongs Across Borders

The Dholes and other 
Mammals of Cambodia

Produced by Cambodian Living Arts, 2008, 
26 min, English version

Directed by Christophe Gargiulo, 2010, 
24 min, Khmer version
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Free the Bears
Directed by Christophe Gargiulo, 2008, 
26 min, Khmer version

There are five different types of the jungle:
the evergreen jungle, the half-remote 
forest, the sparse forest, the other type 
of jungle, and land without jungle. The 
jungle is a habitat for many animals. 
Nowadays, these animals, such as bears, 
are in danger, especially due to trade. 
Bears, for example, are lucrative for trade 
because of their skin, their bones, their 
meat, their claw toes, their fangs, their 
gall bladder, and other parts. Besides, 
people keep young bears often as 
domestic animals.

ពៃៃចៃកជា ៥ បៃភៃទ ដូចជា ពៃៃបៃតងជានិច្ច 

ពៃៃពាក់កណា្ដៃលសៃៃង ពៃៃរបោះ 

បៃភៃទពៃៃផៃសៃងទៀត និងដីដៃលមិនមានពៃៃ។ 

ពៃៃទាំងនៃះជាជមៃកនៃសត្វពៃៃទាំងឡាយ ប៉ុន្តៃ

សព្វថ្ងៃ សត្វពៃៃទាំងនោះកំពុងរងការគំរាមកំហៃង

ដោយការធ្វើអាជីវកម្មផៃសៃងៗ ក្នុងនោះរួមមាន

សត្វខា្លៃឃ្មុំ ជាដើម។ ខា្លៃឃ្មុំតៃូវបនគៃចាប់យក

ទៅធ្វើអាជីវកម្មលើសៃបៃក ឆ្អឹង សច់ កៃាំជើង 

ចង្កូម បៃមាត់ និងផ្នៃកផៃសៃងៗទៀត ចំណៃក

ឯកូនខា្លៃឃ្មុំភាគចៃើនតៃូវបនគៃយកទៅចិញ្ចឹម។

ដឹកនំាដោយ គៃសី្ដហុ្វ ហ្គៃហ្គយូីឡូ ឆ្នៃ ំ២០០៨ 

រយៈពៃល ២៦ នាទី ភាសខ្មៃរ

ការការពារសត្វខា្លៃឃ្មុំនៅកម្ពុជា
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Saturday, March  23- 5pm

Saturday, March  30 - 5pm

កំុចំអកនឹងស្នៃហ៍ខ្ញុ!ំ

អង្គរ ដំណើរផៃសងពៃៃងនៃបៃៃសទ
បពួន

ផ្កៃឈូកនៃពៃះពុទ្ធជជាអមា្ចៃស់

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ចមៃៀងនៃះរៀបរាប់ពីរឿងស្នៃហ៍របស់បុរសមា្នៃក់

ដៃលបនលួចសៃលញ់នារីមា្នៃក់ជាខា្លៃំង។ ចំណៃក

នារីវិញមិនដៃលខ្វល់ខា្វៃយពីស្នៃហនៃះឡើយ។

ដោយស្ថិតនៅកំបំងកណា្ដៃលពៃៃអស់រយៈពៃល

ជាង ១០០ ឆ្នៃំរួចមក បពួនគឺជាបូជនីយស្ថៃន

មួយក្នុងចំណោមបូជនីយស្ថៃនផៃសៃងៗទៀត ដៃល

ស្ថិតនៅក្នុងទីកៃុងអង្គរ ហើយទីកៃុងនៃះហើយ

ដៃលតៃូវបនគៃគាស់កកាយរកឃើញឡើងវិញនៅ

ដើមសតវតៃសរ៍ទី ២០។

ផ្កៃឈូកគឺជានិមិត្តសញ្ញៃតំណាងឲៃយពៃះពុទ្ធជសសនា។

ខៃសៃភាពយន្តនៃះបង្ហៃញពីអត្ថន័យរបស់ផ្កៃឈូក

លើទិដ្ឋភាពសសនា និងវបៃបធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មៃរ។

ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ ឆ្នៃ ំ២០០៨ 

រយៈពៃល ២៨ នាទី ភាសបរំាង

ដឹកនំាដោយ ឌីដៃយៃ ហ្វៃសៃយូ ឆ្នៃ ំ២០០៩ 

រយៈពៃល ៥២ នាទី ភាសបរំាង

ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ដ ឆ្នៃ ំ១៩៩៩ រយៈពៃល 

២៨ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរបរំាងរត់ពីកៃៃម

Do not Mock My Love!

Angkor, the Adventure of 
Baphuon

Lotus of the Buddha

Produced by Khemara Pictures, 2008, 
28 min, French version

Directed by Didier Fassio, 2009, 52 min, 
French version

Produced by Khemara Pictures, 1999, 
28 min, Khmer version with French subtitles

This musical film is about a love story, with 
the music of Norodom Sihanouk. The fe-
male protagonist doesn’t care about love.

Hidden in a rainforest for hundreds of 
years, the Baphuon is one of the first 
monuments of the famous city of Angkor, 
excavated in the early 20th century. It took 
a century to restore this historic place.

The lotus flower is an iconic figure for 
the Buddhist religion. The film spotlights 
the significance of the flower in case of 
the religious and cultural aspects of the 
Cambodian community.
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This is a documentary film about the 
Royal Ballet, recorded before the civil 
war and the genocide. The film shows a 
lot of plays and performers, such as the 
legend of Preah Ket Mealea, an extract 
of the legend of the hermit who doesn’t 
respect the prohibition for Buddhist 
monks, and the dance of prayer. 
Moreover, a workshop at the Royal Palace 
and a ceremony, greeting the professor 
of dance, is shown.

During the1960s, General Mchul Pich, 
commander of the Royal Cambodian 
Armed Forces based in Siem Reap and 
Kampong Thom, betrays his nation, as 
he becomes an ally of America. To stop 
Mchul Pich’s ambition, the commanding 
officer of the Royal Cambodian Armed 
Forces appoints admiral Prince Dhanari 
as head of counter-espionage.

Saturday, April 6 - 5pm

Saturday, April 13 - 5pm

The Royal Ballet of 
Cambodia

Shadow on Angkor

Produced by NARA (National Archives and 
Records Administration), 1960s, 80 min, 
Khmer version with English subtitles

Produced by Khemara Picture, 1967, 105 min, 
Khmer version with French subtitles

នៃះជាភាពយន្តឯកសរមួយនិយាយពីរបំ

ពៃះរាជទៃពៃយខ្មៃរ ដៃលតៃូវបនថតដោយយកចិត្ត

ទុកដក់នៅមុនពៃលដៃលបៃទៃសកម្ពុជាកើត

សងៃ្គាម។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

របំពៃះរាជទៃពៃយខ្មៃរ
ផលិតដោយ បណ្ណសរដ្ឋៃនជាតិអាមៃរិកាំង NARA 
ទសវតៃសរ៍ឆ្នៃំ ៦០ រយៈពៃល ៨០ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ក្នុងឆ្នៃំ ១៩៦០ នៅបៃទៃសកម្ពុជា ឧត្តមសៃនីយ៍ 

ម្ជុលពៃជៃ មៃបញ្ជៃការនៃកងយោធពលខៃមរ

ភូមិន្ទបៃចាំខៃត្តសៀមរាប និងកំពង់ធំកៃបត់បៃទៃស

កម្ពុជា ដោយចងសម្ពន្ធជមិត្តជាមួយបៃទៃស

អាមៃរិក។ ដើមៃបីទប់ស្កៃត់គមៃៃងមហិច្ឆារបស់

លោក ម្ជុលពៃជៃ នាយសៃនាធិការនៃកងយោធ

ពលខៃមរភូមិន្ទ បនតៃងាំងពៃះអង្គមា្ចៃស់ឧត្តម

នាវី ដណារី ជាបៃានការងរាមដនបៃឆំង

នឹងចារបុរស។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ឆយាលើអង្គរ
ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ត ឆ្នៃំ ១៩៦៧
រយៈពៃល ១០៥ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរបរាំងរត់ពីកៃៃម
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Sophy is a widow. She has a daughter 
whose name is Sopha. Later, she lives 
with a man who becomes her second 
husband. His name is Phak Lov. After 
a while, Phak Lov is arrested for his 
violent behavior against Sophy. When he 
gets out of prison, Phak Lov decides to 
apologize to Sophy and wants to offer a 
peaceful coexistence. But, when he 
arrives at his former home, Phak Lov 
accidentally meets Sophy’s first husband.

This documentary film follows the life of 
a Cambodian family in the refugee camp 
Site II. During the 1980s, the camp 
accommodated 180,000 people in a 
four-mile area at the border between 
Thailand and Cambodia. Narrated by the 
mother, the film allows a deep insight 
into the life of a displaced person.

Saturday, February 23 - 5pm

Saturday, February 27 - 5pm

Fire without smoke

Site 2

Produced by Women’s Media Centre of 
Cambodia (WMC), 53 min, Khmer version 
with English subtitles

Directed by Rithy Panh, 1989, 91 min, 
Khmer version with English subtitles

សុភី ជាសៃ្ដមីៃម៉ាៃយ មានកូនសៃមីា្នៃក់ឈ្មៃះសុផ។

កៃៃយមក នាងបនរួមរស់ជាមួយស្វៃមីមា្នៃក់ទៀត

ឮឈ្មៃះ ផក់ឡូវ។ ថ្ងៃមួយ ផក់ឡូវតៃូវបន

បញ្ជូនទៅពន្ធជនាគារដោយសរការបៃើអំពើ

ហិងៃសាមកលើសុភី។ ពៃលចៃញពីពន្ធជនាគារ

មកដល់ផ្ទះភា្លៃម ផក់ឡូវបនជួបនឹងស្វៃមី

ទីមួយរបស់សុភី។ គៃៃនោះអ្នកទាំងបីបនជួបគា្នៃ។ 

តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

ភាពយន្តឯកសរស្តីអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា

សយធូ (SITE 2) ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃ 

ាមថតសៃ្តីជនភៀសខ្លួនមួយរូប និងកៃុមគៃួសរ

របស់គាត់ ដៃលរៀបរាប់អំពីការរត់ភៀសខ្លួន 

ការនឹករឭកដល់សៃុកកំណើត ភាពលំបកលំបិន 

ភាពភ័យខា្លៃច ពៃមទាំងសៃចក្តីសងៃឃឹម។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភ្លើងគា្មៃនផៃសៃង

ជំរំជនភៀសខ្លនួសយធូ (Site 2)

ផលិតដោយ មណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្ដីកម្ពុជា 
រយៈពៃល ៥៣ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ដឹកនាំដោយ ប៉ៃន់ រិទ្ធជី ឆ្នៃំ ១៩៨៩ រយៈពៃល ៩១ 
នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

តើអ្វីទៅជាភាពយន្ដបៃបសិលៃបៈ?
យុវវ័យនៅកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងមានចម្ងល់ និង
បៃហៃលជាមិនទាន់ស្គៃល់ចៃបាស់នូវបៃភៃទភាព

យន្ដបៃបនៃះនៅឡើយ។ ដើមៃបីឲៃយអស់លោកអ្នក
នាងបនជៃួតជៃៃបកាន់តៃចៃបាស់ មជៃឈមណ្ឌល
បុប្ផៃណាមានសៃចក្ដីរីករាយសូមបង្ហៃញជូននូវ
ភាពយន្ដបៃបសិលៃបៈ ៣ រឿង ដៃលជាស្នៃដៃរបស់
សិលៃបករ ខ្វៃ សំណាង។ សិលៃបករដ៏លៃបីលៃបាញ
រូបនៃះនឹងឆ្លៀតឱកាសចូលរួមចៃករំលៃកនូវ
បទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ទសៃសនិកជន
ដោយក្ដីរីករាយ។
បៃានបទលើកនៃះនឹងបង្ហៃញពីសរៈសំខាន់នៃ
ភាពយន្ដបៃបសិលៃបៈ ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៩ ខៃ មីនា ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ភាពយន្ដបៃបសិលៃបៈ របស់លោក
ខ្វៃ សំណាង

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, March 29 - 6:30pm

What’s Artists’ Films?
Many young Cambodian are in doubt as to 
what kind Artists’ Film is. To know more 
about this, Bophana Center is aim to
 present 3 Artists’ Films of Khvay 
Samnang. Mr. Khvay Samnang, a famous 
artist, will take this opportunity to share 
his experience to the audience with 
pleasure.
This topic will highlight the importance 
of Artists’ Film.

Artists’ Films of 
Khvay Samnang
Directed by Khvay Samnang, 
original versionដឹកនាំដោយ ខ្វៃ សំណាង ភាសដើម
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មិនតិចជាង ១០០ ស្នៃដៃនោះទៃ ដៃលអ្នកដឹកនាំ
រឿងវ័យក្មៃង សៀង វីរៈ បនចូលរួមជាផ្នៃកមួយ
នៅក្នុងការផលិត ទាំងភាពយន្តខា្នៃតខ្លី ភាពយន្ត
ខា្នៃតធំ ភាពយន្តភាគ កម្មវិធីទូរទសៃសន៍ ។ល។
សមៃៃប់កម្មវិធីសុីណៃក្លឹបនៅថ្ងៃសុកៃនៃះ ពិតជា
ពិសៃសខា្លៃំងណាស់ដៃលលោក សៀង វីរៈនឹងចូល
ខ្លួនមកបង្ហៃញនូវស្នៃដៃដ៏លៃចធ្លៃរបស់គាត់។ 
នោះគឺជាខៃសៃភាពយន្តខា្នៃតខ្លចំីនួន ៤ រឿងដៃលមាន
ដូចជា រឿង «អាវ», «ចាំផ្លូវ»,

«បៃសកកម្មវីរបុរសប៊ីន» និង 
«វិញ្ញៃណជំនាងបន្ទប់»។
លោកអ្នកអាចសំណៃះសំណាលជាមួយនឹងលោក 
សៀង វីរៈ ដើមៃបីផ្លៃស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ កៃៃយពី
ទសៃសនាភាពយន្តចប់។

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦  ខៃមៃស ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ទសៃសនាភាពយន្តខា្នៃតខ្លីដ៏លៃចធ្លៃ
របស់ សៀង វីរៈ

         Friday , April 26 - 6:30 pm

Not less than 100 achievements, a young 
filmmaker Vireak Sieng has been part of 
many productions such short films, feature 
films, TV dramas, TV shows, and so on.
For the Cine Club on this Friday, it would be 
very special that Mr. Vireak Sieng will come 
to showcase his outstanding achievements. 
There are four short films, such as “Arv”, 
“Waiting”, “Mission of Super Bean”, and “The 
Room Keeper”.
You can make a conversation with Vireak to 
exchange experiences after watching the 
movies.

The remarkable short 
films by Vireak Sieng
Directed by Vireak Sieng, 50 min, 
Khmer versionដឹកនាំដោយ សៀង វីរៈ រយៈពៃល ៥០ នាទី 

ភាសខ្មៃរ
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ពៃឹត្តិការណ៍វបៃបធម៌ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិធំជាង
គៃបង្អស់នៅកម្ពុជាបនតៃឡប់មកជាថ្មីម្ដង
ទៀតហើយ!
មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី ៩ 
នឹងធ្វើការបង្ហៃញជូននូវខៃសៃភាពយន្តរហូត
ដល់ទៅជាង ១៣០ ចំណងជើង មកពី ៣៧ 
បៃទៃសនៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងនោះរួមមាន
ទាំងភាពយន្តខា្នៃតខ្លី ភាពយន្តខា្នៃតធំ ភាពយន្ត
ឯកសរ ពៃមទាំងគំនូរជីវចល។
ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខៃមីនានៃះ មហោសៃព
ភាពយន្តរបស់យើងនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចៃំង
ខៃសៃភាពយន្តចំនួន ១៥០ លើក នៅាមរោង
ភាពយន្តធំៗមួយចំនួនក្នុងរាជានីភ្នំពៃញ
ក្នុងនោះរួមមាន រោងភាពយន្តលៃជៃន, 
រោងភាពយន្តម៉ៃជ័រសុីណៃផ្លិច, 
រោងភាពយន្តបៃៃមសុីណៃផ្លិច, 
មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា, សលមហោសៃពចតុម្មុខ, 
និងសណា្ឋៃគាររ៉ូសវូដ។

មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា លើកទី ៩

ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខៃមីនា ឆ្នៃំ ២០១៩

មហោសៃព

Cambodia’s largest international cultural 
event is back!
The 9th CIFF presents film from 37 countries 
through a selection of over 130 films from 
all continents, including short and feature 
films, documentaries, and animation 
FROM MARCH 9 to 14th, CIFF offers 150 
screenings in all major cinema of Phnom 
Penh including Legend Cinema, Major 
Cineplex, Prime Cineplex, Bophana Center, 
Chaktomuk theater, and Rosewood.

9th Cambodia International Film Festival

9-14th March 2019

FESTIVAL
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សំបុតៃចូលទសៃសនានឹងចាប់ផ្ដើមចៃកជូននៅ
មុនការបញ្ចៃំងនីមួយៗ រយៈពៃល ១ ម៉ៃង 
នៅាមបញ្ជរសំបុតៃរបស់មហោសៃព ដៃលស្ថិត
នៅខាងមុខទីាំងបញ្ចៃំងផ្ទៃល់។ 
សំបុតៃចូលទសៃសនាដោយសៃរី - អ្នកមកមុន បនមុន
សមៃៃប់អ្នកដៃលមកយឺត ឬមិនចង់តមៃង់ជួរ  
តម្លៃសំបុតៃ ៖ ៥០០០ រៀល

ព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីកម្មវិធី កាលវិភាគបញ្ចៃំង និង
ព័ត៌មានដៃលទាក់ទងនឹងពៃឹត្តិការណ៍ផៃសៃងៗ
ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដៃលនឹងចូលរួម នឹងតៃូវបន
ផៃសព្វផៃសាយាមរយៈគៃហទំព័រ និង Facebook

របស់មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា។

https://www.cambodia-iff.com 

https://www.facebook.com/cambodiaiff

https://www.cambodia-iff.com 
https://www.facebook.com/cambodiaiff 

Tickets available 1 Hour before each 
screening at CIFF counters on site. 
Free admission - first come first served.
Last tickets and skip line tickets are 5000 Riels

The detailed program, schedule, and 
information on events and special guests is 
released online:
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ស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ជនរងគៃៃះនៃ
របបខ្មៃរកៃហម ក៏ដូចជាដើមៃបីឆ្លុះបញ្ចៃំងឲៃយឃើញ
នូវអតីតកាលរបស់បៃទៃសកម្ពុជា មជៃឈមណ្ឌល
បុប្ផៃណានឹងរៀបចំពិព័រណ៍គំនូរមួយ ដៃលជាស្នៃដៃ
របស់លោក សំង ណាន ក្នុងឱកាសខួបគមៃប់ 
៤០ ឆ្នៃំ កៃៃយការដួលរលំនៃរបបខ្មៃរកៃហម។
ក្នុងនាមជាយុវជនដៃលកើតកៃៃយរបបខ្មៃរកៃហម
លោក សំង ណាន តៃូវបនបំផុសគំនិតជាចមៃបង
ាមរយៈរឿងរា៉ៃវនៃអ្នកដៃលរស់រានមានជីវិតពី
របបមួយនៃះ។ សំង ណាន បនរំលៃចឲៃយឃើញ
នូវការឈឺចាប់ ពៃមទំាងក្ដសីងៃឃឹមរបស់ជនរងគៃៃះ
ទាំងឡាយដៃលរស់នៅក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម ាម
រយៈរូបគំនូររបស់គាត់។ គាត់បនគាស់កកាយឲៃយ
ឃើញឡើងវិញនូវបៃវត្តិសស្តៃរបស់កម្ពុជា និង
លើកទឹកចិត្តឲៃយគៃប់គា្នៃចងចាំអំពីអតីតកាលដ៏ខ្មៃ
ងងឹតនៃះ ជាពិសៃសគឺយុវជនជំនាន់កៃៃយៗទៀត។
ស្នៃដៃគំនូរចំនួន ១១ ផ្ទៃំងរបស់គាត់នឹងតៃូវាំង
បង្ហៃញរយៈពៃល ២សប្ដៃហ៍នៅ
មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា។
ទសៃសនាដោយសៃរី

ពិព័រណ៍គំនូរ ៖ ៤ ទសវតៃសរ៍កៃៃយការដួលរលំនៃ
របបខ្មៃរកៃហម

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខៃមីនា ឆ្នៃំ ២០១៩

ពិព័រណ៍

In memory of the victims of the Khmer 
Rouge and to reflect on the past of 
Cambodia, the Bophana Center organizes 
on the occasion of the 40th anniversary of 
the fall of the Khmer Rouge an exhibition 
of Sang Nan’s paintings.

Born after the reign of the Khmer Rouge, 
Sang Nan was mainly inspired by the 
stories of those who survived the regime. 
Nan expresses through his paintings the 
suffering, but also the hopes of those 
who lived under the Khmer Rouge regime. 
He gives the tragic history a face and 
encourages to remember the past that 
now belongs to Cambodia and to enter the 
intergenerational dialogue, such as he did.

11 paintings of Sang Nan will be shown for 
two weeks at the Bophana Center.

Free admission

Painting Exhibition: Four Decades 
since the Fall of the Khmer Rouge

From March 9 – 22, 2019

EXHIBITION 

សម្ពៃធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ១១ ខៃមីនា ឆ្នៃំ ២០១៩ 
វៃលម៉ៃង ៦ ល្ងៃច

Opening reception on March 11th, 2019 
at 6pm
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ញញឹម ជាទសៃសនាវដ្តីដៃលនិយាយរៀបរាប់អំពី
របៀបរស់នៅដ៏ចំណាស់ជាងគៃនៅកម្ពុជា 
ដៃលបនបោះពុម្ពផៃសាយាំងពីឆ្នៃំ ២០០៣ 
ជាភាសជប៉ុន និងអង់គ្លៃស។ ទសៃសនាវដ្តីនៃះបន
បង្ហៃញពីទិដ្ឋភាពជាចៃើនរបស់បៃទៃសកម្ពុជាអស់
រយៈពៃលជាង ១៥ ឆ្នៃំមកហើយ។ សមៃៃប់លៃខ
ទី ១០០ ដៃលគួរឲៃយចងចាំបំផុត នឹងតៃូវបន
បោះពុម្ពផៃសាយនៅក្នុងខៃមៃស ឆ្នៃំ ២០១៩ 
ខាងមុខនៃះហើយ! ដើមៃបីជាការថ្លៃងអំណរគុណ
ចំពោះអស់លោកអ្នកដៃលគាំទៃ ញញឹម យើង
មានសៃចក្តីរីករាយក្នុងការរៀបចំពៃឹត្តិការណ៍ និង
ការាំងពិព័រណ៍មួយនៅឯមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា។ 
សូមអញ្ជើញចូលរួមទសៃសនា!
សមៃៃប់ពៃលវៃលនៃពៃឹត្តិការណ៍ 
សូមាមដននៅលើគៃហទំព័រ និង Facebook 
របស់ញញឹម ៖ NyoNyum ។

ពិព័រណ៍ និងពៃឹត្តិការណ៍ ខួបគមៃប់លៃខទី ១០០ 
នៃទសៃសនាវដ្ដីញញឹម

ពិព័រណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខៃមៃស

NyoNyum is the oldest lifestyle free 
magazine in Cambodia, written in 
Japanese and English, published since 
2003. The magazine has been showing 
many aspects of Cambodia for over 15 
years. And the memorable 100th issue will 
be published in April 2019! As a token of 
our appreciation to all those who support 
NyoNyum, we are pleased to hold this event 
and the exhibition. Please come to visit 
Bophana Center!
Please check the time on NyoNyum Website 
& Facebook page: NyoNyum.

NyoNyum the 100th issue 
EXHIBITION & EVENT

April 6 - 12 April, 2019

ពៃឹត្តិការណ៍ នៅថ្ងៃទី ៦ ខៃមៃស
Event: on 06 April 2019 
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី២ ខៃមីនា 

ថ្ងៃ ទី១៦ ខៃមីនា 

ថ្ងៃ ទី២៣ ខៃមីនា 

ថ្ងៃ្ងទី៣០ ែខមីនា 

ថ្ងៃ្ងទី៦ ខៃមៃស

ថ្ងៃ្ងទី១៣ ខៃមៃស

ថ្ងៃ្ងទី២០ ខៃមៃស

ថ្ងៃ្ងទី២៧ ខៃមៃស

ពៃលវៃលនៅតៃបន្ត

គងឆ្លងកាត់ពៃំដៃន & ឆ្កៃពៃៃ និងថនិកសត្វដទៃទៀត &.....

កុំចំអកនឹងស្នៃហ៍ខ្ញុំ! & ផ្កៃឈូកនៃពៃះពុទ្ធជជាអមា្ចៃស់

អង្គរ ដំណើរផៃសងពៃៃងនៃបៃៃសទបពួន

របំពៃះរាជទៃពៃយខ្មៃរ

ឆយាលើអង្គរ  

ភ្លើងគា្មៃនផៃសៃង  

ជំរំជនភៀសខ្លួនសយធូ (Site 2)

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា លើកទី ៩ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខៃមីនា 
ឆ្នៃំ ២០១៩

មហោសៃព

ភាពយន្ដបៃបសិលៃបៈ របស់លោក ខ្វៃ សំណាង
ទសៃសនាភាពយន្តខា្នៃតខ្លីដ៏លៃចធ្លៃរបស់ សៀង វីរៈ

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី២៩ ខៃមីនា                     ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី២៦ ខៃមៃស                   ម៉ៃង៦ :៣០ល្ងៃច

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

៨ មីនា, ១៤, ១៥, ១៦, ១៧ មៃស

CINE SATURDAY 
March 2   
March 16
March 23
March 30 
April 6
April 13
April 20
April 27

And the Beat Goes on
Gongs Across...& The Dholes ...& Free the ...
Do not Mock My Love! & Lotus of the Buddha
Angkor, the Adventure of Baphuon
The Royal Ballet of Cambodia
Shadow on Angkor
Fire without smoke
Site 2

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

9-14th March 2019
FESTIVAL

9th Cambodia International Film Festival

Artists’ Films of Khvay Samnang
The remarkable short films by Vireak Sieng

CINECLUB 
March 29
April 26

6:30pm
6:30pm 

Closing Dates 
March 8,  April 14, 15, 16, 17 

ពិព័រណ៍ និងពៃឹត្តិការណ៍ ខួបគមៃប់លៃខទី ១០០ នៃទសៃសនាវដ្ដីញញឹម

ពិព័រណ៍គំនូរ ៖ ៤ ទសវតៃសរ៍កៃៃយការដួលរលំនៃរបបខ្មៃរកៃហម

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ១២ 
ខៃមៃស

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃមីនា ឆ្នៃំ ២០១៩

ពិព័រណ៍

April 6 - 12 April, 2019

From March 9 – 22, 2019

EXHIBITION 

NyoNyum the 100th issue EXHIBITION & EVENT

Painting Exhibition: Four Decades since the Fall of 
the Khmer Rouge
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៣៦៥ ៥៦៥ ឬអ៊ីម៉ៃល
sopheaktra.an@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 093 365 565 or sopheaktra.an@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ 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


