
រពឹតតិករណ៍កនុងអំឡុងកមមវធីិបរងំពីរសបត ហ៍រពឹតតិករណ៍កនុងអំឡុងកមមវធីិបរងំពីរសបត ហ៍រពឹតតិករណ៍កនុងអំឡុងកមមវធីិបរងំពីរសបត ហ៍រពឹតតិករណ៍កនុងអំឡុងកមមវធីិបរងំពីរសបត ហ៍    
    

១១១១....    រហវង់កូហវូនី :រហវង់កូហវូនី :រហវង់កូហវូនី :រហវង់កូហវូនី :    ទិវទិវទិវទិវសវ គមន៍សវ គមន៍សវ គមន៍សវ គមន៍សធរណជនេនវទិយសថ នបរងំសធរណជនេនវទិយសថ នបរងំសធរណជនេនវទិយសថ នបរងំសធរណជនេនវទិយសថ នបរងំ        
* កលបរេិចឆទ ៖ ៃថងេសរទី៍១៧ ែខមីន ចប់ពីេម៉ង៣រេសៀលដល់េម៉ង១០យប់ 
* ចូលរមួេដយេសរ ី
* ទីកែនលង ៖ វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ  

 

វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ នឹងេរៀបចំទិវេបកទវ រទទួលសធរណជន េនៃថងេសរទី៍១៧ ែខមីន េវលេម៉ង
៣រេសៀល។ កមមវធីិជេរចនសរមប់កុមរតូចៗនិងមនុសសធំនឹងេធវេឡងេនកនុងបរេិវណមជឈមណឌ លភស ក៏
ដូចជេនកែនលងននៃនវទិយសថ ន។ អនកចេរមៀង 12ME នឹងមកបងហ ញអល់បុ៊មចេរមៀងថមីរបស់ខលួន េហយ
ទិវេនះនឹងបិទបញច ប់េដយ Djset និងសិលបករនីិ Romea។  
 
២២២២....    ករជួបជំុករជួបជំុករជួបជំុករជួបជំុបណត ញ បណត ញ បណត ញ បណត ញ ««««Good France Cambodia»Good France Cambodia»Good France Cambodia»Good France Cambodia»            

* កលបរេិចឆទ ៖ ៃថងចនទ ទី១៩ ែខមីន េម៉ង១៨:៣០ 
* ចូលរមួេដយេសរ ី
* ទីកែនលង ៖ េភជនីយដឋ ន Le Bouchon  
 

សមជិកសកមមរបស់គណកមម ធិករ Good France Cambodia (កនុងេនះមនហង Bonbon, េភជនីយដឋ ន 
Bouchon, េភជនីយដឋ ន Comme à la maison, េភជនីយដឋ ន Khéma, េភជនីយដឋ ន La Pergola, 
េភជនីយដឋ ន Open Wine, សណឋ គរ Rafles, សណឋ គរ Sofitel និងេភជនីយដឋ ន Topaz) នឹងជួបជំុគន ជ
េលកទី២ េដមបីអបអរវបបធម៌មហូបអហរបរងំ និងចងរកងបណត ញ េនេភជនីយដឋ ន Le Bouchon។  
 
៣៣៣៣....    អហរេពលលង ចែបបបរងំ អហរេពលលង ចែបបបរងំ អហរេពលលង ចែបបបរងំ អហរេពលលង ចែបបបរងំ Goût de/Good France Goût de/Good France Goût de/Good France Goût de/Good France         

* កលបរេិចឆទ ៃថងពុធទី២១ ែខមីន  
* បង់ៃថល (សូមកក់កែនលងជមុន)  
* ទីកែនលង៖ េនេភជនីយដឋ នចំនួន១១េនភនំេពញនិងេសៀមរប 
 

កនុងឆន ំទី៤េនះ េមចុងេភលបីៗេនរគប់ទិសទីកនុងពិភពេលកនឹងេធវករអបអររពឹតតិករណ៍រសជតិែបបបរងំ 
េនៃថងទី២១ ែខមីន ឆន ំ២០១៨។ េភជនីយដឋ នចូលរមួនីមួយៗនឹងេរៀបចំអហរេពលលង ចពិេសសមូយ
េដមបីបងហ ញពីរបណីតភព លកខណ:បេងកតថមី និងគុណតៃមលៃនមហូបបរងំ គឺករែចករែមលក ភពសបបយ
រកីរយ និងករទទួលទនេដមបីសុខភព។ េនកមពុជ មុខមហូបពិេសសមួយនឹងរតូវបេរមជូនេភញៀវេនកនុង
េភជនីយដឋ នចំនួន១១េនភនំេពញ (េភជនីយដឋ ន Le Bistrot, េភជនីយដឋ ន Club Millesime, េភជនីយ
ដឋ ន Topaz, េភជនីយដឋ ន Khema, េភជនីយដឋ ន Khema La Poste, េភជនីយដឋ ន Le Bouchon Wine 
Bar, េភជនីយដឋ ន Pépé Bistro, េភជនីយដឋ នៃនសណឋ គរ Le Royal, េភជនីយដឋ ន Open-Wine) និង
េនេសៀមរប (េភជនីយដឋ ន Le Grand និង Mouhot’sDream)។  
    



៤៤៤៤....    ដំេណ ររតច់ចរសិលបៈ ដំេណ ររតច់ចរសិលបៈ ដំេណ ររតច់ចរសិលបៈ ដំេណ ររតច់ចរសិលបៈ     
* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងេសរ ៍ទី២៤ និងអទិតយ ទី២៥ មីន (រពឹក៨:00-១២:00 និងរេសៀល៣:00-៦:០០)  
* េបកជូនសធរណជនចូលទសសនេដយេសរ ី 
* ទីកែនលង៖ សថ នទូតបរងំរបចំកមពុជ  
    

ជមួយៃផទដី៤,៥ហិចត ឧទយនសថ នទូតបរងំគឺជលំហៃបតងធំជងេគេនរជធនីភនំេពញ។ សួនេនះនឹង
ែរបកល យេទជវចិិរតសលដ៏ធំេនៃថងទី២៤ និងទី២៥ ែខមីន។ សិលបករកមពុជចំនួន៧របូនឹងេធវករបងហ ញ
ជូនសធរណជននូវសន ៃដសិលបៈសហសម័យរបស់ខលួន ែដលរចនជពិេសសសរមប់រពឹតតិករណ៍េនះ 

េហយែដលមនលកខណ:សអ តសមសួនជមួយនឹងបរសិថ នធមមជតិ។ េនះជឱកសែតមួយគត់សរមប់
សធរណជនកនុងករមកេដរកមសនត និងទសសនសន ៃដលអឯករបស់សិលបករកមពុជលបីៗេនកនុងឧទយនដ៏
រសស់បំរពង ! េដយសរេហតុផលសុវតថិភព កបូបធំៗនឹងមិនរតូវអនុញញ តឱយយកចូលកនុងសថ នទូតេឡ
យ។     
    
៥៥៥៥. កមសនតេលនវជមួយកមសនតេលនវជមួយកមសនតេលនវជមួយកមសនតេលនវជមួយរកមុហុ៊ននិងនិសសតិ រកមុហុ៊ននិងនិសសតិ រកមុហុ៊ននិងនិសសតិ រកមុហុ៊ននិងនិសសតិ  

* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងចនទ ទី២៦ ែខមីន ពីេម៉ង១៨:៣០នទីដល់េម៉ង២០:០០ 
* ឥតគិតៃថល 
* ទីកែនលង៖ ទូក Kanika   

    

េនៃថងចនទ ទី២៦ ែខមីន េវលេម៉ង១៨:៣០នទី ជំនួបមួយរវងរកុមហុ៊ន និងនិសសិតសកលវទិយល័យ 
សំងបូ៉លេខតតតែកវនឹងេធវេឡងេនេលទូក Kanika (ចំណតខងេរកយសណឋ គរហីុម៉វ៉រ)ី។ ករកមសនត
េនះនឹងអនុញញ តេអយថន ក់ដឹកនំរកុមហុ៊នជួបជមួយសរសត ចរយនិងនិសសិតែផនកព័ត៌មនវទិយ កសិកមម និង
ភសអង់េគលស េដមបីែសវងយល់ពីកមមវធីិបណតុ ះបណត ល។  
    
៦៦៦៦.    កិចចពិភកសតុមូលកិចចពិភកសតុមូលកិចចពិភកសតុមូលកិចចពិភកសតុមូល    ៖ ៖ ៖ ៖ កកកកររររករករករករពរពរពរពរសន ៃដសន ៃដសន ៃដសន ៃដៃចនរបឌិតេនកមពុជ ៃចនរបឌិតេនកមពុជ ៃចនរបឌិតេនកមពុជ ៃចនរបឌិតេនកមពុជ  

* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងចនទ ទី២៦ ែខមីន/១០៖០០-១១៖៣០  
* ចូលរមួេដយេសរ ី
* ទីកែនលង៖ វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ អគរ Campus Numérique ថមី 

    

មិនថមេធយបយៃនករបងហ ញេទពេកសលយៃនករៃចនរបឌិតេធវេឡងតមរេបៀបណេនះេទ េទះតមប
េចចកេទសបុរណឬសម័យ េគេឃញមនបណតុំ វធិនគតិយុតតិដ៏េរចនែដលករពរកមមសិទធិបញញ ពក់ព័នធករ
បេងកតថមីែដលមនលកខណៈៃចនរបឌិត។ កិចចពិភកសតុមូលេនះជឱកសមួយសរមប់ជែជកគន អំពីបញហ
របឈមនន ែដលអនកមនគំនិតៃចនរបឌិតបងហ ញដំេណះរសយេដមបីេលកសទួយតៃមលៃនសន ៃដរបស់ខលួន ក៏
ដូចជពិភកសពីអនុសសន៍ននែដលអចជួយសរមួលដល់ករអភិវឌឍឧសសហកមមៃចនរបឌិតេនកមពុជ។ 
កិចចពិភកសេនះនឹងរបរពឹតតេទជភសបរងំ  េហយេបកទូលយដល់អនកចូលរមួមកពីរគប់មជឈដឋ ន ដូចជ 
សិលបករ សិបបករ អនកបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ អនករសវរជវ និសសិត ។ល។   
 



៧៧៧៧. . . . ករករករករបងហ ញបងហ ញបងហ ញបងហ ញ    « « « « ផសរផលិតផលបរងំផសរផលិតផលបរងំផសរផលិតផលបរងំផសរផលិតផលបរងំ»»»»    
* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងអងគ រ ទី២៧ ែខមីន េវលេម៉ង១៨៖៣០នទី  
* ករចូលរមួ៖ ១៥ដុលល រ  
* ទីកែនលង៖  កលឹប Dib  

សភពណិជជកមម និងឧសសហកមមបរងំ-កមពុជ នឹងេរៀបចំករបងហ ញផលិតផលបរងំជេលកទី៣េនៃថងទី
២៧ ែខមីន ឆន ំ២០១៨។ រពឹតតិករណ៍េនះេធវេឡងេដមបីេលកសទួយវបបធម៌និងេទពេកសលយបរងំេនកមពុ
ជ។ េនះជឱកសភលកសមហូបបរងំ និងែសវងយល់អំពីជំនញរបស់រកុមហុ៊ន អនកៃចនមូ៉ដ និងអនករចនបរងំ។  
 
៨៨៨៨. . . . ករសេមព ធពិព័រណ៍ករសេមព ធពិព័រណ៍ករសេមព ធពិព័រណ៍ករសេមព ធពិព័រណ៍    Lola ReboudLola ReboudLola ReboudLola Reboud    និងសទូឌីេយរបូភព និងសទូឌីេយរបូភព និងសទូឌីេយរបូភព និងសទូឌីេយរបូភព     

* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងរពហសបតÆ ទី២៩ ែខមីន េវលេម៉ង១៨៖៣០នទី  
* ចូលរមួេដយេសរ ី 
* ទីកែនលង៖ វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ  
 

សន ៃដរបស់ Lola Reboud មនេផសងៗគន េដយមនជលកខណៈរបឌិត និងឯកសរ េហយបងហ ញអំពីទី
កែនលង និងមនុសសេនកនុងពិភពៃនភពអថ៌កំបំង និងកររសេមរសៃម។ សិលបករនីិរបូេនះទទួលបនសញញ
ប័រតវចិិរតសិលបៈពីសលសិលបៈ Paris Cergy និងសលជតិជន់ខពស់ែផនកសិលបៈតុបែតងៃនទីរកុងប៉រស៍ី 
និងបនសហករជមួយទីភន ក់ងរ Magnum េនញូយ៉ក និងបេរមករជជំនួយកររបស់សិលបករថតរបូ 
Eliott Erwitt សិលបករថតរបូ Alec Soth និង សិលបករនីិ Yto Barrada។ េដយទទួលបនអហរបូករណ៍ពី
មជឈមណឌ លជតិសិលបៈសូនរបូចំេពះករមងរបូថតឯកសរ សិលបករនីិរបូេនះបនបេងកតសន ៃដរបូថត 
Climats II េនរបេទសជបុ៉ន ែដលរតូវបនចុះផសយេនកនុងរពឹតតិបរត Poursuite។ កញញ ក៏បនចូលរមួថតរបូ
ឱយរកសួងវបបធម៌បរងំសតីពីយុវវយ័េនរបេទសបរងំផងែដរ។ សន ៃដែដលរតូវបនបងហ ញជូនជមួយសិសស
សទូឌីេយរបូភព នឹងេផត តជពិេសសេលករហវឹកហត់ថតរបូបញឈរ។ គេរមង និងពិព័រណ៍េនះទទួលបនករ
គំរទពី Cambodia Airports។   
    
៩៩៩៩....    ទិវរសវរជវបរងំកមពុជ ទិវរសវរជវបរងំកមពុជ ទិវរសវរជវបរងំកមពុជ ទិវរសវរជវបរងំកមពុជ         

* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងរពហសបតÆ ទី២៩ និងៃថងសុរកទី៣០ ែខមីន  
* ទីកែនលង៖ វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ   
* ចូលរមួេដយេសរ ី៖ អនកចូលរមួរតូវចុះេឈម ះជមុន  
 

សថ នទូតបរងំ និងវទិយសថ នបរងំ េដយសហករជមួយបណត សកលវទិយល័យនិងវទិយសថ នរសវរជវ
េនកមពុជ នឹងេរៀបចំទិវរសវរជវបរងំកមពុជជេលកទី១។ ទិវេនះមនេគលេដទក់ទញនិសសិតកមពុជ
ឱយចប់យកកររសវរជវេដមបីអភិវឌឍរបេទសកមពុជ។ រពឹតតិករណ៍ខងេលនឹងេលកសទួយនិសសិត និងអនក
រសវរជវវយ័េកមងកមពុជ ក៏ដូចជករទនទឹងចង់បន ទសសនវស័ិយ និងឱកសរបស់ពួកេគ។ ទិវេនះមន
េគលេដពរងឹងករងររសវរជវ និងអជីពវទិយសរសតេនកមពុជ។   
 
 



១០១០១០១០....សននិសីទ៖ ជំនួបជមួយសននិសីទ៖ ជំនួបជមួយសននិសីទ៖ ជំនួបជមួយសននិសីទ៖ ជំនួបជមួយ    Florence Aubenas Florence Aubenas Florence Aubenas Florence Aubenas     
* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងសុរក ទី៣០ ែខមីន េវលេម៉ង១៨៖៣០នទី  
* ទីកែនលង៖ វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ  
* ចូលរមួេដយេសរ ី(កែនលងមនកំណត់)   

 

េលករសី Florence Aubenas បនយកព័ត៌មនកនុងរពឹតតិករណ៍ជេរចនេនរ៉វ ន់ដ កូសូវ ៉ូ អល់េហស៊រ ី អហវ
ហក នីសថ ន និងេនអីុរ៉ក់ រមួទំងដំេណ រករកត់កតីធំៗជេរចនេទៀតេនរបេទសបរងំ។ េលករសីចប់េផតម
លបីខល ំងបនទ ប់ពីករចូលរមួយកព័ត៌មនកនុងសវនករ អូ៊រតូ េដយសរេលករសីគឺជមនុសសដំបូងេគមន ក់ 
ែដលបនបងហ ញករសងស័យពីភពគម នេទសរបស់ជនជប់េចទ តមរយ:េសៀវេភ La Méprise។ េលក
រសីនិងអនកនំផលូវជនជតអីុរ៉ក់ធល ប់រតូវបនចប់ជចំណប់ខម ំងេនកនុងឆន ំ២០០៥។ េលករសីនឹងេរៀបរប់ពី
បញហ របឈមរបស់ខលួនកនុងនមជអនកយកព័ត៌មនលបីមន ក់។  
 
១១១១១១១១. . . . តរនតីតរនតីតរនតីតរនតី៖៖៖៖    ««««    Achille Achille Achille Achille et Impressionset Impressionset Impressionset Impressions» » » »     

* កលបរេិចឆទ៖ ៃថងសុរកទី៣០ ែខមីន េវលេម៉ង២០៖០០  
* ទីកែនលង៖ វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ   
* ចូលរមួេដយេសរ ី 
    

កមមវធីិបរងំពីរសបត ហ៍បរងំេនភនំេពញនឹងបិទបញច ប់ជមួយកររបគំតរនតីរបស់អនកនង Achille េនកនុងសួន
ចបររបស់វទិយសថ នបរងំេនកមពុជ។ Achille ធល ប់រមួករងរជមួយអនកចេរមៀងលបីបរងំ Camélia Jordana 
(សរមប់បទ Illégale)។ កំណពយរបស់នងេរកមចំណងេជងថ L’inconnu cardinal រតូវបនយកេទេរចៀង
េនកនុងរពឹតតិករណ៍តរនតីេនសលេលខ ន La Comédie-Française។ េរកពីេនះ នងមនសន ៃដជេរចនេទៀត 
ដូចជចេរមៀងរមួគន ដ៏កដុកកដួលជមួយអនកចេរមៀង Nosfell ចេរមៀងពីកររសេមរសៃមគម នេពលេវល របវតតិ
េរឿងេសនហ . . .។ សធរណជនអចចូលរមួកមសនតេដយេសរ ី!    
    
 


