
ປະກາດຮບັສະໝກັ

"ວນັດນົຕີ ແມນ່ ການສະແດງດນົຕີ ມວນຊນົ ບ່ໍເປັນການຫາລາຍໄດ ້ແລະ ເປີດກວ້າງສາໍລບັ ນກັດນົຕ,ີ ທງັມໃືໝ່ ແລະ ມອືາຊບີ, ເປັນການສະເຫີຼມ
ສະຫຼອງການຫ້ີຼນດນົຕີ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງແນວດນົຕີ. ນກັດນົຕທ່ີີມຄີວາມສນົໃຈ ຈະຖກືເຊນີໃຫຮ້ວ່ມສະແດງໂດຍບ່ໍມຄີາ່ຕວົ ແລະ
ເປັນກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍມຄີາ່ເຂ້ົາຊມົສາໍລບັທກຸຄນົ.  ນບັຕ ັງ້ແຕ່ ການປະກາດໃຫມ້ວີນັດນົຕີ ປີ  1982 ທ່ີປະເທດຝຣ ັງ່,  ກາຍເປັນ  ເຄື່ ອງໝາຍຂອງງານດນົຕີ
ສາກນົທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັລະດບັຊາດ ໃນຫຼາຍປະເທດ. ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັວນັດນົຕີ ໃນປີ 2018 ທ່ີຜາ່ນມາ, ແລະ ຍງັຈດັຂືນ້ຢູ່ ຫຼາຍກວ່າ 120 ປະເທດ
ໃນທົ່ວໂລກ".

ເພ່ືອຮວ່ມສະເຫີຼມສະຫຼອງວນັດນົຕປີີນີ,້  ສະຖາບນັຝຣ ັງ່ ປະຈາໍລາວ ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຫຼວງພະບາງ,  ໄດຈ້ດັເວທີສະແດງ ເປີດກວ້າງແກ່
ທກຸຄນົ ບ່ໍວາ່ຈະແມນ່ ນກັຮອ້ງ, ນກັດນົຕີ ແລະ ວງົດນົຕີ ທ່ີສນົໃຈຮວ່ມສະແດງ ໃນວນັທີ 22 ມຖິນຸາ 2019 (ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາ
16 ມ ຫາ 22 ມ ແລະ ທ່ີ ຫຼວງພະບາງ ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາ 18 ມ ຫາ 22 ມ ??)

ແບບຟອມລງົທະບຽນ ຕອ້ງຖກືຕື່ ມດວ້ຍຂໍມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ສ ົ່ງທ່ີ ສະຖາບນັຝຣ ັງ່ ຊາ້ສດຸ ວນັພດຸ ທີ 05/06/209. 

ສາມາດເອົາແບບຟອມລງົທະບຽນໄດ ້: 
• ດາວໂຫຼດໄຟລ ໌.PDF ທ່ີເວັບໄຊ:້ http://www.if-laos.org/culture 
• ຫືຼ ສອບຖາມເອົາໄດທ່ີ້ ຝາ່ຍຕອ້ນຮບັ ຂອງ ສະຖາບນັຝຣ ັງ່ ຕາມໂມງເຮັດວຽກດ ັງ່ລຸມ່ນີ ້:

▪ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ : ວນັຈນັ ຫາ ວນັສກຸ, ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາ 9 ມ ຫາ 17 ມ / ວນັເສົາ, ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາ 9 ມ ຫາ 12 ມ.
▪ ຫຼວງພະບາງ : ວນັຈນັ ຫາ ວນັສກຸ, ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາ 16 ມ ຫາ 19 ມ / ວນັເສົາ, ຕ ັງ້ແຕເ່ວລາ 9 ມ ຫາ 12 ມ.

ຝາ່ຍຈດັງານ ຈະກະກຽມລະບບົເຄື່ ອງສຽງ ແລະ ໄມໂຄໂຟນ ທ່ີຈາໍເປັນໄວໃຫ.້

ວາລະການສະແດງເທິງເວທີ ຈະຖກືຈດັ ໂດຍອງີຕາມ :

• ອງົປະກອບ ຫືຼ ຈາໍນວນເຄື່ ອງຫ້ີຼນດນົຕທ່ີີຈາໍເປັນຕວົຈງິ, ເພ່ືອຮບັປະກນັເນືອ້ໃນການສະແດງ
• ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເຕັກນກິ

ກາໍນດົເວລາການສະແດງ ແມນ່ 15 ນາທີ / ກຸມ່, 5 ນາທີ ສາໍລບັ ນກັຮອ້ງ ຫືຼ ນກັດນົຕ ີດຽ່ວ ຫືຼ ຄູ.່ ວນັດນົຕີ ແມນ່ກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍແມນ່ການຫາລາຍໄດ້
ແລະ ເປັນການເຂ້ົາຮວ່ມແບບສະໝກັໃຈ, ຈຶ່ງບ່ໍມງີບົປະມານສາໍລບັ ຄາ່ຕວົສລີະປິນ ຫືຼ ເງນິສາໍລບັເຊ່ົາອປຸະກອນໃດໆ.

ເອກະສານທ່ີຕອ້ງການ ເພ່ືອລງົທະບຽນ :
• ແບບຟອມລງົທະບຽນ ຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ, ລງົວນັທ່ີ ພອ້ມລາຍເຊັນ ;
• ໄຟລບ໌ນັທຶກສຽງ ຫືຼ ຕວົຢາ່ງຜນົງານ, ໃນຄນຸນະພາບທ່ີດ,ີ ໃນຮບູແບບ MP4 ຫືຼ ໄຟລສ໌ຽງອື່ ນໆ

ສ ົ່ງຜາ່ນທາງ ອເີມວ :
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ : culture@if-laos.org ; 
 ຫຼວງພະບາງ : culture.lpg@if-laos.org.

ວນັທີ 22 ມຖິນຸາ, ນກັດນົຕທ່ີີຖກືຄດັເລືອກ ຈະຖກືຕດິຕ່ໍ ເພ່ືອຮວ່ມສະແດງໃນວນັດນົຕີ ທ່ີ ສະຖາບນັຝຣ ັງ່ ເພ່ືອ ການລອງຊອ້ມກະກຽມເຕັກນກິຕວົຈງິ,
ປະມານ 5-10 ນທ, ລະຫວາ່ງ 12 ມ-15 ມ.

http://www.if-laos.org/culture
mailto:culture.lpg@if-laos.org
mailto:culture@if-laos.org


ແບບຟອມລງົທະບຽນ
ແບບຟອມລງົທະບຽນນີ ້ຕອ້ງຕື່ ມດວ້ຍຂໍມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ສ ົ່ງທ່ີ ສະຖາບນັຝຣ ັງ່ ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫືຼ ຫຼວງພະບາງ ຊາ້ສດຸບ່ໍໃຫກ້າຍ
ວນັພດຸ ທີ 5/06/2019. ສາມາດສ ົ່ງຜາ່ນທາງ ອເີມວ ໄດທ່ີ້  culture@if-laos.org ສາໍລບັ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ culture.lpg@if-laos.org
ສາໍລບັ ຫຼວງພະບາງ.

ນາມສະກນຸ (ນກັດນົຕ ີຫືຼ ຕາງໜາ້ກຸມ່): 

ຊື່  (ນກັດນົຕ ີຫືຼ ຕາງໜາ້ກຸມ່): 

ວນັທີ,ເດອືນ,ປີເກດີ : 

ສນັຊາດ : 

ໂຮງຮຽນ / ມະຫາວທິະຍາໄລ / ອງົການຈດັຕ ັງ້ : 

ທ່ີຢູ່ : 

ເບໂີທຕດິຕ່ໍ : 

ອເີມວ : 

ເວັບໄຊ ້/ Facebook : 

ແນວດນົຕີ : 

ເນືອ້ໃນການສະແດງ (ຈາໍນວນຜນົງານ, ໄລຍະເວລາ, ພາສາ, ແລະ ອື່ ນໆ.) 
ກາໍນດົເວລາການສະແດງ ແມນ່ 15 ນາທີ / ກຸມ່, 5 ນາທີ ສາໍລບັ ນກັຮອ້ງ ຫືຼ ນກັດນົຕ ີດຽ່ວ ຫືຼ ຄູ.່

ຖາ້ມາເປັນກຸມ່, ກະລນຸາແຈງ້ຊື່ກ ຸມ່ : 

ຈາໍນວນຄນົໃນກຸມ່ : 

ຂໍມ້ນູ : 

ວນັທີ : 

ລາຍເຊັນ : 

mailto:culture.lpg@if-laos.org
mailto:culture@if-laos.org

	ປະກາດຮັບສະໝັກ
	ແບບຟອມລົງທະບຽນ

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Date de naissance: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Champ format#C3#A9 1_2: 
	Champ format#C3#A9 1_3: 
	Champ format#C3#A9 1_4: 
	Champ format#C3#A9 1_5: 
	Champ format#C3#A9 1_6: 
	Champ format#C3#A9 1_7: 
	Champ format#C3#A9 1_8: 
	Champ format#C3#A9 1_9: 
	Champ format#C3#A9 1_10: 
	Champ format#C3#A9 1_11: 
	Champ format#C3#A9 1_12: 
	Champ format#C3#A9 1_13: 


