ງານວັນດົນຕີ ປະຈາປີ 2021
ປະກາດຮັບສະໝັກ
ວັນດົນຕີ

ແມ່ນການສະແດງດົນຕີ

ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການຫຼີຼີ້ນດົນຕີ

ມວນຊົນ
ແລະ

ບເໍ່ ປັນການຫາລາຍໄດ້

ແລະ

ເປີດກ້ວາງສໍາລັບ

ນັກດົນຕີ,

ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງແນວດົນຕີທຸກປະເພດ.

ທັງມືໃໝ່

ນັກດົນຕີທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ

ແລະ

ມືອາຊີບ,

ຈະຖືກເຊີນມາ

ຮ່ວມສະແດງໂດຍບໍ່ມີຄ່າຕົວ ແລະ ເປັນກິດຈະກໍາທີີ່ສາມາດຮັບຊົມໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆສໍາລັບທຸກຄົນ. ນັບຕັຼີ້ງແຕ່ ການປະກາດໃຫ້ມີວັນດົນຕີ ປີ 1982
ທີີ່ປະເທດຝຣັັ່ງ, ກາຍເປັນ ເຄືອ
ີ່ ງໝາຍຂອງງານດົນຕີສາກົນທີມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສໍາຄັນລະດັບຊາດ ໃນຫຼາຍປະເທດ, ແລະ ປີ 2019 ຍັງຈັດຂືຼີ້ນຢູ່ ຫຼາຍກ່ວາ 120
ປະເທດໃນທົວ
ັ່ ໂລກ.
ເນື່ອງຈາກການລະຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ງານວັນດົນຕີຢປ
ູ່ ະເທດລາວ ປະຈາປີ 2021 ຈະໄດ້ຈດ
ັ ທາງອອນລາຍອີກຄັງັ້ .
ສະຖາບັນຝຣັັ່ງປະຈໍາລາວ ຮັບສະໝັກ ນັກຮ້ອງ, ນັກດົນຕີ ແລະ ວົງດົນຕີ ທີີ່ເປັນ ມືໃໝ່ ຫຼື ມືອາຊີບ ທຸກໆປະເພດດົນຕີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຄລາສສິກ, ປັອບ, ຣັອກ,
ແຈສຊ໌, ພືຼີ້ນເມືອງ, ສາກົນ) ສາລັບການເຂົັ້າຮ່ວມແມ່ນການບັນທຶກການສະແດງດົນຕີພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ປະຈາປິນີັ້ຄ : ນາໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີພັ້ນເມຶອງລາວເຂົັ້າມາປະສານ
ໃນດົນຕີທີື່ຈະສະແດງ.
ສາມາດເຂົຼີ້າຮ່ວມໄດ້ຕາມຮບແບບຕໍ່ໄປນີຼີ້ :
ສົັ່ງວິດີໂອມາໃຫ້ສະຖາບັນຝຣັັ່ງ ເພືີ່ອການຄັດເລືອກ ກ່ອນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ (1 ຫລື 2 ເພງ, ສຽງ ແລະ ຮບພາບໃຫ້, ມີຄຸນນະພາບດີ, ສົັ່ງມາໃນຮບແບບ MP4
ຫຼື

ຟາຍສຽງ).

ບັນດາວົງທີື່ຖກເລອກຈະຖກເຊີນໃຫ້ມາບັນທຶກວີດີໂວຮ້ອງເພງແບບມອາຊີບ

(ດ້ວຍລະບົບເຄືີ່ອງສຽງ.

ຜ້ຄວບຄຸມເຄືີ່ອງສຽງ,

ແລະ

ທີມງານຊ່າງພາບບັນທຶກວີດີໂອ) ທີື່ ສະຖາບັນຝຣັັ່ງ ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021. ບັນດາວີດີໂອແມ່ນຈະຖກໂພສລົງເຟສບຸກເພຈ ແລະ ເວັບໄຊ໌ທ ຂອງສະຖາບັນຝຣັັ່ງ
ແລະ ຈະໂພສລົງ ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາເວລາທ່ຽງຄນ. ວົງນັັກດົນຕີທີື່ໄດ້ຈານວນ « ໄລ້ » ຫຼາຍກວ່າໝ່ຈະຖກເຊີນໃຫ້ມາສະແດງຈັດງານຄອນເສີດໃຫ້ສະ
ຖາບັນຝຣັັ່ງເມື່ອສະຖານະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມເອັ້ອອານວຍ.
ແບບຟອມລົງທະບຽນສໍາລັບນັກດົນຕີແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ແຕ່ລະວົງ ຕ້ອງຕືີ່ມຂໍ້ມນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ສະຖາບັນຝຣັັ່ງກ່ອນວັນທີີ່ 10 ມິຖນ
ຸ າ 2020 ນີັ້
ເທົາັ່ ນັັ້ນ.
ສາມາດເອົາ ຫຼ ດາວໂຫຼດແບບຟອມລົງທະບຽນໄດ້ທີື່ :
•

ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ PDF ທີີ່ເວັບໄຊ້ທ໌ ຂອງສະຖາບັນຝຣັັ່ງ : http://www.if-laos.org/culture

•

ຫຼື ສອບຖາມເອົາໄດ້ທີີ່ ຝູ່າຍຕ້ອນຮັບ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັັ່ງ ຕາມໂມງເຮັດວຽກດັັ່ງລຸ່ມນີຼີ້ : ວັນຈັນ ຫາ ວັນເສົາ, ຕັຼີ້ງແຕ່ເວລາ 9ມ ຫາ 12ມ00.

ຝູ່າຍຈັດງານກໍ່ຄືສະຖາບັນຝຣັັ່ງ ຈະສະໜອງລະບົບເຄືີ່ອງສຽງ. ຜ້ຄວບຄຸມເຄືີ່ອງສຽງ, ໄມໂຄໂຟນ, ດອກໄຟແສງສີ ແລະ ທີມງານຊ່າງພາບບັນທຶກວີດີໂອໄວ້ໃຫ້.
ສໍາລັບວີດີໂອແມ່ນສາມາດບັນທຶກໄດ້ສງສຸດ 3 ເພງຕໍ່ວົງ, 1 ເພງສໍາລັບນັກຮ້ອງດ່ຽວ ຫຼ ນັກດົນຕີດ່ຽວ ຫຼື ຮ້ອງເປັນຄ່. ງານມະຫະກໍາດົນຕີ ອອນລາຍນີຼີ້
ແມ່ນກິດຈະກໍາທີີ່ບໍ່ແມ່ນເປັນການຫາລາຍໄດ້

ແລະ

ເປັນການເຂົຼີ້າຮ່ວມແບບສະໝັກໃຈ,

ຈຶີ່ງບໍ່ມີງົບປະມານໃຫ້

ເງີນສໍາລັບຄ່າເຊົັ່າອຸປະກອນໃດໆ...).
ເອກະສານທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອລົງທະບຽນ :
•

ແບບຟອມລົງທະບຽນ ຂໍ້ມນສ່ວນບຸກຄົນ, ລົງວັນທີີ່ ພ້ອມລາຍເຊັນ,

•

ສົັ່ງໄຟລ໌ບັນທຶກສຽງ ໜຶີ່ງເພງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ, ໃນຄຸນນະພາບທີີ່ດີ, ໃນຮບແບບ MP4 ຫຼື ເປັນໄຟລ໌ສຽງ.

•

ບັນດາວິດິໂອທີື່ບັນທຶກໄວ້ເຮົາຈະສົັ່ງໃຫ້ແກ່ນັກດົນຕີ.

•

ບັນດາວີດີໂອທີີ່ໄດ້ບັນທຶກຢູ່ສະຖາມັນແມ່ນຈະມອບໃຫ້ນັກດົນຕີ.

•

ເພືີ່ອລົງທະບຽນ ແລະ ຢາກຮ້ຂໍ້ມນເພີີ່ມເຕີມໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ : fetedelamusique@if-laos.org

(ສໍາລັບຄ່າຕົວນັກສີລະປີນ

ຫຼື

ແບບຟອມລົງທະບຽນ
ແບບຟອມລົງທະບຽນນີຼີ້ ຕ້ອງຕືີ່ມດ້ວຍຂໍ້ມນທີີ່ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົັ່ງທີີ່ ສະຖາບັນຝຣັັ່ງທີີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນສຸກ ທີ
11/06/2021. ສາມາດສົັ່ງຜ່ານທາງ ອີເມວໄດ້ທີີ່ feteddelamusique@if-laos.org
ນາມສະກຸນ (ນັກດົນຕີ ຫຼື ຕາງໜ້າວົງ):
ຊືີ່ (ນັກດົນຕີ ຫຼື ຕາງໜ້າວົງ):
ວັນທີ,ເດືອນ,ປີເກີດ (ນັກດົນຕີ ຫຼື ຕາງໜ້າວົງ): :
ສັນຊາດ :
ໂຮງຮຽນ / ມະຫາວິທະຍາໄລ / ອົງການຈັດຕັງຼີ້ (ຖ້າມີ) :
ທີຢ
ີ່ ູ່ :
ເບີໂທຕິດຕໍ່ :
ອີເມວ :
ເວັບໄຊ້ / Facebook :
ແນວດົນຕີ :
ເນືອ
ຼີ້ ໃນການສະແດງ ( 1 ຫຼື 2 ເພງ, ໄລຍະເວລາ, ພາສາ, ແລະ ອືີ່ນໆ.)

ຈໍານວນວີດີໂອ ແມ່ນ 2 ບົດເພງສງສຸດ / ກຸ່ມ, 1 ບົດເພງ ສໍາລັບ ນັກຮ້ອງ ຫຼື ນັກດົນຕີ ດ່ຽວ ຫຼື ຄ່.

ຖ້າມາເປັນວົງ, ກະລຸນາແຈ້ງຊືວ
ີ່ ງົ

:

ຈໍານວນຄົນໃນວົງ :
ເຄອ
ື່ ງດົນຕີທຫ
ີື່ ນ
ຼີັ້ :
ເຄອ
ື່ ງດົນຕີພນ
ັ້ ເມອງລາວທີຫ
ື່ ນ
ຼີັ້ :

ວັນທີ :

ລາຍເຊັນ

:

