Thailand

Source: RYT9

Retrieved from https://www.ryt9.com/s/anpi/3219837 on 4 May, 2021

ิ ปิ นทั่ว
วันดนตรีแจ๊สสากลประจาปี 2564 ปิ ดฉากประทับใจด ้วยคอนเสริ ต
์ รวมดาวศล
ทุกมุมโลก
ข่าวทว่ ั ไป Wednesday May 5, 2021 10:20 —ข่าวประชาสัมพันธ์พอ
ี าร์นวิ ส์ไวร์
คอนเสิรต
์ รวมดาวระด ับโลกดาเนินรายการโดยไมเคิล ด ักลาส จากสาน ักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก เป็น
การแสดงปิ ดท้ายการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ว ันดนตรีแจ๊สสากล ซึง่ จ ัดขึน
้ ในกว่า 190 ประเทศ

ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 190 ประเทศร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี วันดนตรีแจ๊สสากล (International Jazz Day)
ซึง่ ปิ ดฉากอย่างอลังการด ้วยการแสดง All-Star Global Concert ทีเ่ ข ้าถึงผู ้ชมหลายล ้านคนทั่วโลก ดาเนินรายการ
โดย ไมเคิล ด ักลาส และอานวยการผลิตโดยผู ้อานวยการฝ่ ายศิลป์ เฮอร์บ ี แฮนค็อก และผู ้อานวยการ
ื่ เสียงจากกว่า 20 ประเทศ โดยได ้รับการสนับสนุนจาก
เพลง จอห์น บีสลีย ์ คอนเสิรต
์ ครัง้ นี้รวบรวมศิลปิ นทีม
่ ช
ี อ
พันธมิตรหลักอย่างโตโยต ้า ร่วมด ้วยยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ในฐานะพันธมิตรสายการบิน
คอนเสิรต
์ รวมดาวประจาปี 2564 นาเสนอช่วงเวลาทีน
่ ่าจดจาผ่านการแสดงสุดประทับใจทีส
่ ะท ้อนให ้เห็นถึงการรวม
พลังเป็ นหนึง่ เดียวของดนตรีแจ๊ส นักร ้องสาว เวโรนิกา สวิฟต์ และนักเป่ าทรัมเป็ ต อินกริด เจนเซ่น เปิ ดรายการ
จากนิวยอร์กด ้วยการขับขานบทเพลง "Sing" เพือ
่ สรรเสริญดนตรีทส
ี่ ร ้างการเปลีย
่ นแปลงให ้แก่โลกใบนี้ ต่อด ้วย
การแสดงทีโ่ ดดเด่นจากหลากหลายศิลปิ นทีป
่ ระจาอยูใ่ นเมืองต่าง ๆ อาทิ นักเปี ยโนและนักแต่งเพลง จาค็อบ
คอลลิเออร์ ในลอนดอน, อันเจลิก คิดโจ นักร ้องหญิงชาวเบนินทีท
่ าการแสดงมาจากกรุงปารีส , นักเปี ยโนชาวญีป
่ น
ุ่
จุนโกะ โอนิช ิ ในโตเกียว, อิวาน ลินส์ ในรีโอเดจาเนโร และนักร ้อง/นักเป่ าทรัมเป็ ต แมนดิซ ี ไดแอนทีส ในเคป
ทาวน์ ก่อนปิ ดท ้ายด ้วยการถ่ายทอดบทเพลง "God Bless The Child" ได ้อย่างไพเราะตราตรึงใจโดยนักร ้องสาว
แอนดรา เดย์ จากลอสแอนเจลิส
ไมเคิล ดักลาส ผู ้ชนะรางวัลอคาเดมี อวอร์ด รับหน ้าทีเ่ ป็ นพิธก
ี รดาเนินรายการจากสานักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก โดยคอนเสิรต
์ ครัง้ นื้เป็ นการนาเสนอดนตรีแจ๊สในรูปแบบของศิลปะระดับโลกอย่าง
แท ้จริง ดังทีน
่ ายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า "สิบปี ทีแ
่ ล ้ว เราเปิ ดตัววัน
ดนตรีแจ๊สสากลเป็ นครัง้ แรก ณ ห ้องประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ จากความคิดริเริม
่ ของยูเนสโกและสถาบัน
ดนตรีแจ๊ส เฮอร์บี แฮนค็อก (Herbie Hancock Institute of Jazz) โดยตลอดทุกปี ทผ
ี่ ่านมา วันนี้ไม่ใช่เพียงวัน
แห่งความสนุกสนานรืน
่ เริงของดนตรีและเสียงเพลงเท่านัน
้ แต่ยังเป็ นการเฉลิมฉลองเสรีภาพ ความหลากหลาย
และศักดิศ
์ รีความเป็ นมนุษย์อก
ี ด ้วย สิง่ เหล่านี้คอ
ื คุณค่าทีอ
่ งค์การสหประชาชาติดาเนินการเพือ
่ ปกป้ องและส่งเสริม
ทั่วโลก"
ยูเนสโก และสถาบันดนตรีแจ๊ส เฮอร์บี แฮนค็อก จัดโครงการให ้ความรู ้และกิจกรรมต่าง ๆ ให ้ผู ้ทีส
่ นใจเข ้าร่วมฟรี
ตลอดทัง้ วัน ซึง่ หนึง่ ในอีเวนต์ทห
ี่ ลายคนรอคอยคืองานเสวนาทีอ
่ อเดรย์ อาซูเลย์ ผู ้อานวยการใหญ่องค์การ
ยูเนสโก และเฮอร์บี แฮนค็อก ทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก มาร่วมพูดคุยเกีย
่ วกับประวัตศ
ิ าสตร์และมรดกของวัน
ดนตรีแจ๊สสากล
ในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดคอนเสิรต
์ และกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับดนตรีแจ๊สหลายพันรายการทั่วโลก
เพือ
่ เฉลิมฉลองวันดนตรีแจ๊สสากล โดยประเทศและชุมชนต่างๆ ในทัง้ เจ็ดทวีปจะมาร่วมกันเชิดชูดนตรีแจ๊ส ซึง่ เป็ น
ศิลปะสากลแขนงหนึง่ ทีม
่ บ
ี ทบาทสาคัญในการสนับสนุนการแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น ต่อต ้านการเลือกปฏิบัต ิ และ
ส่งเสริมศักดิศ
์ รีความเป็ นมนุษย์

