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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

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

Six groups of Cambodian journalism 
students went to six different provinces of 
Cambodia to portray different aspects of 
women issues including, but not limited to, 
women rights, violence, gender inequality, 
women education, and women leadership. 
It aims to examine problems Cambodian 
women are facing and to give voice to 
them to project their challenges, to claim 
their rights, and to acknowledge gender 
equality.

Saturday, March  7 - 5pm

Her Stories: Covering 
Women Issues in Cambodia
Produced by Department of Media and 
Communication, 2012, 47 min, 
Khmer version with English subtitles

ដំណើររឿងស្តៃ ី៖ 
ស្ដពីីបញ្ហៃរបស់ស្តៃនីៅកម្ពជុា

និសៃសិតផ្នៃកសរព័ត៌មាន ៦ កៃុម ចុះតាមខៃត្តចំនួន 

៦ ក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា ដើមៃបីថតយកបញ្ហៃខុសប្លៃកគ្នៃ

ដៃលស្តៃីជួបបៃទះ ដូចជាបញ្ហៃសិទ្ធិ 

អំពើហិងៃសា វិសមភាពយៃនឌ័រ ការអប់រំសៃ្តី 

និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្តៃី។ ភាពយន្តនៃះមាន

គោលបំណងឲៃយស្តៃីបញ្ចៃញទសៃសនៈរបស់ខ្លួន

ទាក់ទងនឹងបញ្ហៃបៃឈម ដើមៃបីទាមទារសិទ្ធិ 

និងសមភាពយៃនឌ័រ។

ផលិតដោយដៃប៉ៃតឺម៉ង់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ 

និងសរគមនាគមន៏ ឆ្នៃ ំ២០១២ រយៈពៃល ៤៧ នាទី 

ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ មីនា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    Saturday,  March 28 - 5pm

This documentary reveals the events in 
April 17, 1979 when the Khmer Rouge 
captured Phnom Penh and toppled the 
Lon Nol regime. Jean Lacouture, a 
journalist specializing in Indo-China, was 
a part of those who supported this 
revolutionary movement, before
 announcing his errors three later on 
television.

Cambodian Error
Directed by Bernard George, 2000, 51 min, 
Khmer and French version

កំហុសកម្ពជុា

ឯកសរនៃះនិយាយពីពៃឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី ១៧ 

ខៃមៃស ឆ្នៃំ ១៩៧៥ នៅពៃលដៃលទ័ពខ្មៃរកៃហម

បនចូលដល់ទីកៃុងភ្នំពៃញ និងបនផ្តួលរំលំរបប 

លន់ នល់។ លោក ហៃសង់ ឡាគូទៀរ 

(Jean Lacouture) អ្នកកាសៃតជំនាញខាង

កិច្ចការនៅឥណ្ឌូចិន ធ្លៃប់គំទៃចលនាបដិវត្តន៍នៃះ

ដៃរមុននឹងឡើងមកបកសៃៃយពីការយល់ចៃឡំ

របស់គត់នៅតាមទូរទសៃសន៍បីឆ្នៃំកៃៃយមក។

ដឹកនំាដោយ ប៊ៃកណា ហៃសក់ (Bernard George) 

ឆ្នៃ ំ២០០០ រយៈពៃល ៥១ នាទី ភាសខ្មៃរ និងបរំាង

កៃបាលអ្នកតា
      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

តំបន់អង្គរគឺជាចំណុចទាក់ទាញសំខាន់សមៃៃប់
បៃទៃសកម្ពុជា។ ប៉ុន្តៃ កតា្តៃមនុសៃសគឺជាបញ្ហៃ
ចមៃបងនៃការបំផ្លៃញបៃៃសទនៅក្នុងតំបន់នៃះ 
បន្ថៃមពីលើបញ្ហៃពៃលវៃល និងសង្គៃៃមសុីវិល។ 
បៃៃសទដ៏អស្ចៃរៃយទាំងនៃះរងនូវការលួច
ដប់រូបចមា្លៃក់ ៖ ពៃះកៃសពុទ្ធបដិមា អបៃសរា 
គៃុឌ... តៃូវបនមនុសៃសកាត់យកទៅលក់។

ដឹកនំាដោយ បៃ៊យុណូ ការ៉ៃត ឆ្នៃ ំ២០០៥ 

រយៈពៃល ៦៧ នាទី ភាសខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស 

Saturday,  April  4 - 5pm

The city of Angkor is undeniable the 
landmark for Cambodia. However, civil 
wars, and men’s activity are the main 
causes of the destruction of the temples. 
The temples’ sculptures are victims of 
pillage. Heads of Buddha, Apsaras, 
Garudas…were cut and stolen by men.

The head of our 
Ancestors
Directed by Bruno Carette, 2005, 67 min, 
Khmer and English version
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កៃពើលោកនៃន / កៃៃថោង 
កៃពើឆរ៉ាៃវ៉ៃន់

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កៃៃថោង និងឆរ៉ាៃវ៉ៃន់ ជាអ្នកស្វៃងរករៀនសិលៃប៍វិជា្ជៃ។

ថ្ងៃមួយពៃលគៃូ និងកៃៃថោងតៃូវចៃញដំណើរ

ទៅកៃៃ លោកគៃូបនឲៃយឆរា៉ៃវ៉ៃន់នៅចាំវិហារ 

ពៃមទាំងហាមដច់ខាតមិនឲៃយឆរា៉ៃវ៉ៃន់ចូលទៅ

ទីនោះ។ ឆរា៉ៃវ៉ៃន់មិនស្តៃប់បណា្តៃំគៃូ ពៃមទាំង

លួចរៀនវិជា្ជៃបៃៃកាឡាជាសត្វកៃពើទៀតផង។ 

កៃៃយមក ឆរា៉ៃវ៉ៃន់តៃូវបនចោទថាបនសមា្លៃប់

គៃូរបស់ខ្លួន និងកា្លៃយជាសត្វកៃពើដ៏សហាវ 

និងរមិលគុណទៀតផង។ ចំណៃកកៃៃថោងបន 

ចៃញដំណើរទៅរកគៃូតាដើមៃបីរៀនវិជា្ជៃសិលៃប៍

មកសងសឹកនឹងឆរា៉ៃវ៉ៃន់។

ផលិតដោយ  ផលិតកម្មសុវណ្ណគីរី  ឆ្នៃំ ១៩៧៤ 

រយៈពៃល ៨៥ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃស 

និងចិនរត់ពីកៃៃម

Saturday,  April 11 - 5pm

Kraithoang and Chharavan wish to learn 
the magic. They find a hermit who agrees 
to deliver them his knowledge. One day 
Chharavan is alone to guard the temple. 
His master always forbids him from 
entering the temple because it is the 
place where invaluable manuscript 
containing magical formula is kept. 
Chharavann does not follow his master’s 
advice. He secretly learns the magical 
lesson and transforms himself into 
crocodile. Later, Chharavan is accused of 
killing his master and of being an 
aggressive and thankless crocodile. 
Kraithoang looks then for another master 
to learn more magical lesson in order to 
bring justice to his former master.

The crocodile men
Produced by Sovankiri Production, 1974, 
85 min, Khmer version with English and 
Chinese Subtitles
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តមៃង់ទិសអនាគតបនា្ទៃប់ពីថា្នៃក់ទី ៩

តមៃង់ទិសអនាគតបនា្ទៃប់ពីថា្នៃក់ទី ១២

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ក្មៃងពីរនាក់តៃូវបនឪពុកបង្ខំឲៃយរកការងារធ្វើ 

ខណៈពៃលដៃលពួកគៃទើបបនបញ្ចប់ថា្នៃក់ទី ៩។ 

ដោយសរទើបបញ្ចប់ថា្នៃក់ទី ៩ពួកគៃនៅក្មៃងពុំទាន់

មានចំណៃះដឹង និងសមត្ថភាពគៃប់គៃៃន់ក្នុងការ

រកការងារធ្វើ ហើយមិនដឹងថាតៃូវចាប់ផ្តើមពីចំណុច

ណាមួយឡើយ។

សិសៃសដៃលជិតបញ្ចប់ថា្នៃក់ទី ១២ ពួកគៃពុំទាន់

បនសមៃៃចចិត្តចៃបាស់លស់ក្នុងការបន្តការសិកៃសា

ទៅលើឯកទៃសណាមួយទៃ។ ភាពយន្តឯកសរ

នៃះនឹងជួយតមៃង់ទិសសិសៃសានុសិសៃសក្នុងការ

ជៃើសរីសមុខវិជា្ជៃរៀនបន្តនៅតាមសកលវិទៃយាល័យ

ដើមៃបីឲៃយសៃបនឹងមុខវិជា្ជៃដៃលខ្លួនពូកៃ 

និងដើមៃបីសមសៃបទៅតាមតមៃូវការទីផៃសារ។

ផលិតដោយ អង្គការអី៊តាលីជួយសង្គៃៃះកុមារ 
ឆ្នៃ ំ២០០៨ រយៈពៃល ១៧ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយ អង្គការអី៊តាលីជួយសង្គៃៃះកុមារ 
ឆ្នៃ ំ២០០៨ រយៈពៃល ១៥ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Saturday,  April 18 - 5pm

Two children were forced to work by their 
father when they finished ninth grade. 
By the end of the ninth grade, they were 
young and had no knowledge and skills 
to find a job and did not know where to 
start.

At the end of grade 12, they have not yet 
made the decision to pursue a career in 
a specialized field. This documentary will 
help students to choose the right course 
to continue their studies at the university 
to suit their individual courses and to suit 
their needs. Market demand.

Future Orientation after 
grade 9

Future Orientation after 
grade 12

Produced by CIAI (Italian Association for Aid 
to Children), 2008, 17min, Khmer version 
with English subtitles

Produced by CIAI (Italian Association for Aid 
to Children), 2008, 15min, Khmer version 
with English subtitles
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រៀនគួរ

ការរៀនគួរចៃើនសន្ធឹកសនា្ធៃប់បនកា្លៃយជារឿង

ទូទៅទៅហើយនៅបៃទៃសកម្ពជុារយៈពៃល ១០ ឆ្នៃំ

ចុងកៃៃយនៃះ។ ប៉ុន្តៃសមៃៃប់សិសៃសកៃីកៃមានការ

លំបកណាស់ក្នុងការបង់ថ្លៃរៀនគួរ ដោយនៅ

ទីជនបទ គៃតៃូវបង់យា៉ៃងតិច ៦០០០០ រៀល

សមៃៃប់សិសៃសរៀនថា្នៃក់វិទៃយាល័យហើយបើនៅ

ទីកៃុង គឺកាន់តៃអស់ចៃើនជាងនៃះទៅទៀត។

ផលិតដោយដៃប៉ៃតឺម៉ង់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ 
និងសរគមនាគមន៏ ឆ្នៃ ំ២០១១ រយៈពៃល ១៥ នាទី 
ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Private tutoring in public schools has 
become widespread the last 10 years in 
Cambodia. In rural areas, children must 
pay 60 000 riels a month to their 
teachers for private tutoring and it is 
more than that in the city.

Private tutoring 
Produced by Department of Media and 
Communication, 2011, 15min, Khmer 
version with English subtitles
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កមៃងភាពយន្តឯកសរ ៖ 
សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ មៃស - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

- ការតស៊ូកសងឡើងវិញនូវលោ្ខៃនសៃបៃកធំ 
និងដំណើរវិវត្តន៍សៃបៃកធំ-សៀមរាប

សៃបៃកធំគឺជាទមៃង់សិលៃប:ខ្មៃរបុរាណមួយ។ 

បច្ចុបៃបន្ននៃះ យើងឃើញមានកៃុមសិលៃប:សៃបៃកធំ

នៅសៃសសល់បៃមាណជា ២ ឬ ៣ កៃុម

តៃប៉ុណ្ណៃះក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ សព្វថ្ងៃនៃះ 

នៅខៃត្តសៀមរាប សិលៃប:សៃបៃកធំមានតៃពីរកៃុម

ប៉ុណ្ណៃះគឺ៖ កៃុម ទី ឈាន និងកៃុមវត្តបូ។

- មុឹម 

មុឹមគឺជាឧបករណ៏បុរាណមួយដៃលគៃស្គៃល់

អត្តសញ្ញៃណពិតបៃៃកដជាចៃើនសតវតៃសរ៍មកហើយ។

មុឹមតៃូវបនធ្វើឡើងពីឈើវល្ល៍ ហើយមានរាងរៅ

ដូចជាសត្វអ្វីមៃយា៉ៃង។ ការសម្តៃងឧបករណ៏មុឹម និង

ការប្ដៃជា្ញៃចិត្តរបស់បងប្អូនជនជាតិគៃឹងក្នុងការ

ថៃរកៃសាឧបករណ៏នៃះឲៃយបនគង់វងៃស។។

ផលិតដោយ សិលៃប:ខ្មៃរអមត: ឆ្នៃំ ២០០៦
រយៈពៃល ៦០ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Saturday,  April 25 - 5pm

- The battle to rebuild Sbaek Thom / 
Sbaek Thom in Siem Reap

Sbaek Thom is an ancient Cambodian art 
form. Currently it is believed that fewer 
than 2-3 large shadow puppet troupes 
perform this art form in Cambodia. There 
are currently two Sbaek Thom groups 
in Siem Reap: The Ty Chhean group and 
Wat Bo.

- Memm

The Memm is an ancient instrument, 
unknown and unnamed for centuries. It is 
made from wood, vine and lizard scales. 
This documentary film focuses on the 
practice of Memm and Kreng’s commit-
ment to preserve the disappearance of 
this ancient instrument.

A collection of 
documentaries: 
Cambodian Living Arts
Produced by Cambodian Living Arts 
(CLA), 60min, Khmer version with English 
subtitles
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- បៃវត្តិរបស់ពៃឹទា្ធៃចារៃយ គង់ ណៃ

លោកគៃូ គង់ ណៃ មានសៃុកកំណើតនៅ

ភូមិដូង ខៃត្តកំពត។ លោកគៃូ គង់ ណៃ 

ចៃះដៃញចាបុីតាំងពីអាយុ ១៥ ឆ្នៃំ រហូតបច្ចុបៃបន្ន។

- បៃវត្តិរបស់លោកគៃូ សួន ពៃង 

លោកគៃូ សួន ពៃង នៅអាយុ ១៨ ទៅ ១៩ ឆ្នៃំ 

គត់ចៃះចៃៀងចាបុី។ កៃៃយមករៀនថៃមនៅ

អង្គការសិលៃប:ខ្មៃរអមត:។ លោកគៃូ សួន ពៃង 

បនកា្លៃយជាគៃូនៅទីនោះ។

- បៃវត្តិរបស់ ភឿន សៃីពៅ 

ភឿន សៃីពៅ មានសៃុកកំណើតនៅខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។ 

នាងបនមករស់នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ និងមានការជួយ

ពីសិលៃប:ខ្មៃរអមត:។

- នាដកម្មនៅអគរបៀលឌីង

ភាពយន្តឯកសរនៃះនិយាយអំពីជីវិតរបស់

សិលៃបករខ្មៃរដៃលរស់នៅក្នុងអគរបៀលឌីង

តាំងពីរបបខ្មៃរកៃហម។ អនាគតនៃអគរ

បៀលឌីង និងបៃជាជនបៃមាណជាង ២២០០ នាក់

ដៃលរស់នៅទីនោះកំពុងស្ថិតក្នុងភាព

មិនចៃបាស់លស់។

- Kong Nay’s Story

The documentary traces the life of Master 
Kong Nay. Kong Nay was born in Duong 
Village in Kampot Province. at the age of 
15, he was able to perform to until the 
present.

- Story of Suon Peng

From 18 to 19, he can sing Chapei. Then 
learn more at CLA. Master Suon Peng 
became a teacher there.

- Story of Phourn Sreypov

Phourn Sreypov was born in Kampong 
Speu province. She came to live in Phnom 
Penh supporting by the Cambodian Living 
Arts.

- Dancing in the building

This film shows the life of artists who still 
live in the Building after Khmer Rouge 
regime. The future of The Building and 
its 2,200 inhabitants is in limbo.
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃឡាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

សហការដោយ កៃមុភាពយន្តឈូករ័ត្ន, រយៈពៃល 
៧៦ នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

មហោសៃពភាពយន្តខា្នៃតខ្លចីតុមុខឆ្នៃ ំ២០១៩ បន
រកឃើញខៃសៃភាពយន្តខា្នៃតខ្លចំីនួន ៦ រឿងចុងកៃៃយ
ដៃលអាចឈានចូលដល់វគ្គផ្ដៃច់ពៃត័ៃ។
ភាពយន្តទំាងនោះរួមមាន ៖ « អ្នកលបថា្នៃ»ំ
«ផ្ទះបយ», «ខៃសៃទៃ», «ពៃៃះបងសៃលញ់អូនជាង» 
«អ្នករំារបំ», «មុនមៃឃភ្លៀង»។ ជាលទ្ធផល 
ភាពយន្តរឿង «មុនមៃឃភ្លៀង» ដឹកនំាដោយ 
នៃត ឥន្ទនរាសុទ្ធីដ្ឋៃព បនទទួលជ័យលភីលៃខ១
ក្នងុការបៃកួតនៃះ។

មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណាសហការជាមួយកៃមុ
ភាពយន្តឈូករ័ត្ន នឹងធ្វើការបញ្ចៃងំខៃសៃភាពយន្ត
ទំាង ៦ រឿងនៃះម្ដងទៀត ដោយមាន 
វត្តមានអ្នកដឹកនំារឿងចូលរួមផងដៃរ។ 
ទសៃសនិកជនក៏អាចចូលរួមជជៃកពិភាកៃសាជាមួយ
ពួកគត់ដោយសៃរី។

ថ្ងៃសុកៃ ទី ៣ ខៃមៃស ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ភាពយន្តកំពូលទាំង ៦ នៃមហោសៃព
ភាពយន្តខា្នៃតខ្លីចតុមុខ ២០១៩

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, April 3 – 6:30pm

In collaboration with Sunflower Film Alliance, 
76min, Khmer version with English subtitles

The Chaktomuk Short Film Festival 
2019 announced the top 6 short films 
that reach the final round. These films 
include: “A Road Painter” directed by 
Sin Chantha, “The Kitchen” directed by 
Ek Samedy, “The Tro’s String” directed 
by Vong Panhavon, “Because I Love You 
More” directed by Chan Sineth, “The 
Dancer” directed by Seng Thy and
“Before the Rain” directed by Neth 
Inrasothythep. As a result, “Before the 
Rain” won the First Prize Award.

The Bophana Center, in collaboration 
with Sunflower Film Alliance, will again 
screen the top 6 short films with the 
presence of the directors. An open dis-
cussion would be occurred.

The top 6 of Chaktomuk 
Short Film Festival 2019
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សហគមន៍ដៃលរស់នៅលើបឹងទន្លៃសបជាចៃើន
ជំនាន់បនស្វៃងយល់ពីកន្លៃងដៃលជាជមៃក
របស់ពួកគៃតាមរយៈសិលៃបៈនិងការសន្ទនា។ 
រឿងរា៉ៃវជាចៃើនរបស់ពួកគៃតៃូវបនវិចិតៃករ
មា្នៃក់បកសៃៃយតាមរយៈការគូរគំនូរនៅលើទូក
នៃសទមួយ។ អ្នករស់នៅលើទឹកទាំងនោះ
បនរៀនពីរបៀបថតរូប ហើយពួកគៃបនថតរូប
មនុសៃសក្នុងសហគមន៍ជាចៃើននិងកន្លៃងដៃល
ពួកគៃមើលឃើញថាជា ”ផ្ទះ” របស់ពួកគៃ ។ 
ស្វៃងយល់ពីសិលៃបៈនៃះទាំងអស់គ្នៃ ដៃលវនឹង
នាំអ្នកទៅដល់ភូមិអណ្តៃតទឹកដៃលអ្នកអាច
បណ្តៃតខ្លួនរបស់អ្នក និងពិចារណាស្វៃងយល់
អំពីជីវិតនិងសហគមន៍នៅលើបឹងទន្លៃសប។

ដើមៃបីស្វៃងយល់បន្ថៃមអំពីការតាំងពិព័រណ៍និង
ការងាររបស់ពួកយើង សូមមើលនៅទីនៃះ៖ 
https://wpmcambodia.org/project/

life-afloat/

ចូលរួមដោយសៃរី

ជីវិតរសត់អណ្តៃត
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ មីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មីនា

ពិព័រណ៍

សម្ពៃធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ១៤ មីនា វៃលម៉ៃង ៦ ល្ងៃច
រៀបចំដោយ អង្គការនារីដើមៃបីសន្តភិាព (WPM)

A community living afloat on the Tonle Sap 
for generations explores sense of place 
through art and dialogue. Stories are told 
and painted by an artist who interprets 
them on a fishing boat used as a canvas. 
Floating village residents learn 
photography and take shots of the people 
and places they see as “home”. Explore this 
visual treat that takes you inside a floating 
village where you can float yourself and 
contemplate life and community on top of 
the Tonle Sap.

To find out our exhibition and works, 
please go through this link: 
https://wpmcambodia.org/project/life-
afloat/ 

Free admission

Life Afloat
From March 2 to March 31

EXHIBITION 

Opening reception on March 14, 6pm
Organized by Women Peace Makers (WPM)
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មហោសៃពភាពយន្តធំជាងគៃបង្អស់នៅកម្ពុជានឹង
បៃៃរព្ធខួបគមៃប់ ១០ ឆ្នៃំរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នៃំនៃះ!

មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី ១០
នឹងធ្វើការបញ្ចៃំងខៃសៃភាពយន្តដ៏មានគុណភាព
រហូតដល់ទៅជាង ១៣០ ចំណងជើង មកពី 
៣៧ បៃទៃសជុំវិញពិភពលោក ក្នុងនោះរួមមាន
ភាពយន្តខា្នៃតធំ ភាពយន្តខា្នៃតខ្លី ភាពយន្ត
ឯកសរ ពៃមទាំងភាពយន្តគំនូរជីវចល។
ក្នុងរយៈពៃល ១០ ថ្ងៃ លោកអ្នកអាចរីករាយ
ទសៃសនាខៃសៃភាពយន្តដៃលលោកអ្នកចាប់
អារម្មណ៍នៅទីតាំងចំនួន ១០ ក្នុងរាជធនីភ្នំពៃញ 
ក្នុងនោះរួមមាន រោងភាពយន្ត Legend 
(City Mall, Exchange Square, Eden, 
Noro Mall), រោងភាពយន្ត Major Cineplex 
(Aeon 1, Sorya), មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណា, 
សលមហោសៃពចតុម្មុខ, សណា្ឋៃគរ 
Rosewood និងការបញ្ចៃំងភាពយន្តពិសៃស
ហាលវលនៅផៃសារទំនើប Exchange Square។

មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី ១០

ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខៃមីនា

មហោសៃព

Cambodia’s largest international film 
festival will celebrate its 10-year anniversary 
this year!

The 10th edition of Cambodia International 
Film Festival (CIFF) will present films with 
good quality from 37 countries through a 
selection of over 130 films from all 
continents, including feature and short 
films, documentaries, and animations.
For 10 days, you’re able to enjoy watching 
your interested films at 10 venues in Phnom 
Penh including Legend Cinema (City Mall, 
Exchange Square, Eden, Noro Mall), Major 
Cineplex (Aeon 1, Sorya), Bophana Center, 
Chaktomuk theater, Rosewood Hotel, and 
special outdoor screening at Exchange 
Square Mall.

10th Cambodia International Film Festival (CIFF)

13 - 22 March 2020

FESTIVAL
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សំបុតៃចូលទសៃសនាអាចរកបនមុនការបញ្ចៃំង
នីមួយៗ ១ ម៉ៃង នៅតាមបញ្ជរសំបុតៃរបស់
មហោសៃពដៃលស្ថិតនៅខាងមុខទីតាំងបញ្ចៃំង
ផ្ទៃល់។
សំបុតៃឥតគិតថ្លៃ - អ្នកមកមុន បនមុន និង
មានចំនួនកំណត់ 
តម្លៃសំបុតៃ ៥០០០ រៀល - 
សមៃៃប់អ្នកដៃលមកយឺត ឬមិនចង់តមៃង់ជួរ

ព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីកម្មវិធី កាលវិភាគបញ្ចៃំង 
ពៃឹត្តិការណ៍ផៃសៃងៗទៀតជុំវិញមហោសៃព និង
ភ្ញៀវកិត្តិយសដៃលនឹងតៃូវបងា្ហៃញខ្លួន នឹងតៃូវ
បនផៃសព្វផៃសាយតាមរយៈគៃហទំព័រ និង 
Facebook របស់មហោសៃពភាពយន្ត
អន្តរជាតិកម្ពុជា។

https://www.cambodia-iff.com 

https://www.facebook.com/cambodiaiff

Tickets available 1 hour before each 
screening at CIFF counters on site.
Free tickets - first come, first served, and 
limited.
Ticket price: 5000 Riels - for last tickets or 
skip the line tickets.

For detailed program, schedule, events inside 
and around the festival, and the special 
guests will be released online:

https://www.cambodia-iff.com 
https://www.facebook.com/cambodiaiff 
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៧ ខៃមីនា 

ថ្ងៃ ទី២៨ ខៃមីនា

ថ្ងៃ្ងទី៤ ខៃមៃស

ថ្ងៃ្ងទី១១ ខៃមៃស

ថ្ងៃ្ងទី១៨ ខៃមៃស

ថ្ងៃ្ងទី២៥ ខៃមៃស

ដំណើររឿងស្តៃី ៖ ស្ដីពីបញ្ហៃរបស់ស្តៃីនៅកម្ពុជា

កំហុសកម្ពុជា

កៃបាលអ្នកតា

កៃពើលោកនៃន / កៃៃថោង កៃពើឆរា៉ៃវ៉ៃន់

តមៃង់ទិសអនាគតបនា្ទៃប់ពីថា្នៃក់ទី ៩, ទី១២  , រៀនគួរ

កមៃងភាពយន្តឯកសរ ៖ សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

កំពូលទំាង ៦ នៃមហោសៃពភាពយន្តខា្នៃតខ្លចីតុមុខ ២០១៩
ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី៣ ខៃមៃស                  ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច          

ជីវិតរសត់អណ្តៃតថ្ងៃទី ២ មីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មីនា

ពិព័រណ៍

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

៩ មីនា, ១៣ , ១៤, ១៥, ១៦, មៃស

មហោសៃពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី ១០ថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខៃមីនា

មហោសៃព

CINE SATURDAY 
March 7   
March 28
April 4
April 11
April 18
April 25

Her Stories: Covering Women Issues in Cambodia
Cambodian Error
The head of our Ancestors
The crocodile men
Future Orientation after grade 9,  grade 12, ...
A collection of documentaries: CLA

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

The top 6 of Chaktomuk Short Film Festival 2019
CINECLUB 
April 3 6:30pm

From March 2 to March 31

EXHIBITION 

Life Afloat

Closing Dates 
March 9, April 13, 14, 15, 16

13 - 22 March 2020

FESTIVAL
10th Cambodia International Film Festival (CIFF) 
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រហូតមកដល់បច្ចុបៃបន្ននៃះ មជៃឈមណ្ឌលធនធន
សោតទសៃសន៍បុប្ផៃណាកំពុងបន្ដដំណើរ
បៃសកកម្មរបស់ខ្លួនយា៉ៃងខា្លៃំងកា្លៃនៅលើដងវិថីដ៏
វៃងឆ្ងៃយក្នុងការអភិរកៃស បង្កើតការចងចាំ
និងផៃសព្វផៃសាយបណ្ណសរសោតទសៃសន៍ទាក់ទងនឹង
បៃទៃសកម្ពុជា ជូនសធរណជនសិកៃសាស្វៃង
យល់ដោយសៃរី។ កន្លងមក មានបុគ្គល 
និងស្ថៃប័ននៅជុំវិញពិភពលោក បនបៃគល់ និង 
បរិចា្ចៃគនូវបណ្ណសរដ៏កមៃៗជាចៃើនមកកាន់ពួក
យើង។ បណ្ណសរសោតទសៃសន៍ទាំងនោះរួមមាន 
ខៃសៃភាពយន្ដ ហ្វីល សំឡៃង រូបថត ថាសចមៃៀង 
កាសៃសៃតមា៉ៃញ៉ៃ និងមា៉ៃសុីនថត ជាដើម។
ជាការពិតណាស់ បណ្ណសរសោតទសៃសន៍បៃទៃស
កម្ពុជាយា៉ៃងចៃើនសន្ធឹកសនា្ធៃប់កំពុងផ្ញើវសនា
របស់ខ្លួនជាមួយមជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណាដៃលជា
ស្ថៃប័នធ្វើការក្នុងវិស័យសោតទសៃសន៍មួយនៅ
កម្ពុជា។
អាសៃ័យហៃតុនៃះ បៃសិនបើអស់លោក អ្នកនាង 
មានបំណងចង់ផ្ដល់ ឬ បរិចា្ចៃគបណ្ណសរ 
សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលៃខ
០៩២ ៦០៥ ១២៧ ឬសរអៃឡិចតៃូនិច 

archives@bophana.org

មជៃឈមណ្ឌលបុប្ផៃណាសូមអរគុណចំពោះ
ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកអ្នក!

The Bophana Center would 

appreciate your donation!

http://bophana.org/support-us/

ការអភិរកៃសបណ្ណសរសោតទសៃសន៍នៅ
មជៃឈមណ្ឌលធនធនសោតទសៃសន៍បុប្ផៃណា

Until now, the Bophana Audiovisual 
Resource Center, an institution working 
in the field of audiovisual Cambodia, is 
continuing its strong mission on the long 
road to preservation, creating memories 
and publishing the audiovisual archives in 
Cambodia. So far, individuals and 
institutions around the world have 
donated rare materials to us. These 
audiovisual archives include films, sounds, 
photos, music, magnetic tapes and 
cameras. We provide free access to the 
public to explore a wide range of 
audiovisual heritage.
Truly, many audiovisual archives of 
Cambodia store the life at Bophana Center 
and therefore share the same destiny. 
We will continue to work on the long-term 
future of Cambodia.
Accordingly, if you would like to donate or 
share your audiovisual archive to Bophana 
center, please contact 092 605 127 or 
email: archives@bophana.org

Audiovisual archives preservation 
at the Bophana Center
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩២១៧៤ / ០៩២ ៦០៥ ១២៧ 

ឬអ៊ីម៉ៃល info@bophana.org
To organize group screening on Cambodian history, contact us 

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ / ០៩២ ៦០៥ ១២៧ 

ឬអ៊ីម៉ៃល archives@bophana.org
To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 / 092 605 127

archives@bophana.org

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុកៃ

/ 092 605 127
/ ០៩២ ៦០៥  ១២៧


