ក្រុមដន្ត្រី ប ្
៉េ ររ
៉េ៉ុ ខ ាំ ឌា
ូ
CAMBODIAN ROCK BAND
ថ្ងៃទី 16 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 - East Coast Premiere
ដោយ ឡដេន
យី (Lauren Yee)
ូ

ដឹកនាំដោយ ម៉ា ទី ឡន
ូ (Marti Lyons)
ដ្រៀងដោយ្កុមដន្តនរី Dengue Fever

េួមបខនែមនឹងរដ្មៀងេបស់ដលាក សិន សុសា
ី មុត, ដ ៉ា យ ហូេ, េស់ ដសេ ី សុធា
ដោងតាមសាព័ ត៌មន Broadway World, ក្នុងឆ្នាំ 1978 ដលាកឪពុក េត់ដ ៀសែលួនដរញពី េបបខែែេ

្កហមកនុង្បដទសកមពុជា។ 30 ឆ្នាំដ្ោយមក កូនស្សីេបស់ដលាក ពាោមជួបជុាំ គ្នន្រួសាេេបស់អ្ក
ន
នងជា្បវតរិសាស្តសរ ដោយបានដេៀបរាំ នូវកមែវ ិធី ជាដ្រើនខដលមនដ្ែោះថា Cambodian Rock

Band ជាកមែវ ិធី សខមរងរួេឲ្យចាប់អាេមែណ៍ខដលជារាំខណកមួយថ្នដេឿងរ៉ា វ្បកបដោយអាង៌កាំបាាំង, ជា
រាំ ខណកមួ យថ្នដមដេៀន្បវតរិសាស្តសរ និ ងជារាំ ខណកមួយថ្នោេ្បរុាំ ដន្តនរីខដលមនបទរដ្មៀងបងកប់ដៅ
ដោយដវឿងរ៉ា វ។ ្កុមដន្តនរី Rock Band អ្បអ្េសាទេរាំ ដ

ោះរាំណង្រួសាេដ៍េ ឹងមាំ តាមេយៈោេែិ តែាំ

្បឹង្បឹង, និងោេលោះបង់ ដហើយបនរដលើកសទយបទរាំ
ដេៀងដ៍អ្សាាេដៅកាំ ឡងទសសវតរ
ទី ៧០ ។
ួ
ុ
ដបើ តាមោេខសត Los Angeles Times - "ដេឿងរ៉ា វដ៍អា្កក់, រួ េឲ្យទាក់ ទាញ, សបាយេ ីករយ និង
កាំ ខបលង។ អ្នកនង យី បានខ្បោលយរេ ិកលកខណៈេបស់អ្នកនងជាមនុ សសខដលមនភាពេ ីករយ និងរួ េ
ឱ្យអ្ស់សាំដណើរខដលពិ បាក់ កុងោេកាំ
ន
ណត់ ណាស់” សហោេផលិតជាមួយនិង City Theatre ខដលមនទីតាាំងដៅ Pittsburg and Victory Gardens ដៅេដឋឆីោហគូ។

. អ្នកទសសនរួេមនអាយុ 16 ឆ្នាំ េ ឺដ្រើនជាងដនោះ – ោេដ្បើ្បាស់ភាសា និង ែលឹមសាេថ្នកមែវ ិធីស្មប់មនុសសដពញវ ័យ

សំ បត្ុ រ 2 សន្លក
ឹ រម្លល $40

EAST COAST PREMIERE

CAMBODIAN ROCK BAND
Oct 16-Nov 10
BY LAUREN YEE
DIRECTED BY MARTI LYONS
SONGS BY DENGUE FEVER
ADDITIONAL SONGS BY SINN SISAMOUTH, VOY HO, AND ROS
SEREY SOTHEA
In 1978, a father flees Cambodia's Khmer Rouge regime.
Thirty years later, his daughter attempts to piece together
her family history, kicking off the events of Cambodian Rock
Band, “a riveting play that’s part mystery, part history lesson, and part unabashed jukebox musical concert,” according to Broadway World. Rock Band celebrates the resilient
bond of family through hardship and sacrifice and the
enduring power of 70s music.
"A fierce, gorgeous, heartwarming, comedic fairy tale. Yee has
made her characters so joyfully and ridiculously human that it's
impossible not to identify with them."
- Los Angeles Times
A co-production with City Theatre in Pittsburg and Victory Gardens in Chicago.
Recommended for ages 16 and older – adult content/language.

2 TICKETS FOR $40
Promo Code: POST2for40
All performances, all zones. Limited availability. Offer may end at any time. No
refunds or exchanges.

CALL NOW! 978.654.4678
VISIT MRT.ORG
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