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21 มิถุนายน 2553
เรื่อง งานสัปดาห์ไทยในชิคาโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐใกล้
เคียงเกี่ยวกับโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม
ตลอดจนชุมชนไทยในนครชิคาโกและบริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ไทยในนครชิคาโก ( Thai Week in
Chicago) ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย เพือ่ เผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ดังต่อไปนี้
1. งานเทศกาลไทยในนครชิคาโก (Thai Festival Chicago 2010) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16
กรกฎาคม เวลา 11.00-1800 น. ที่บริเวณ Daley Plaza (แยก Washington & Dearborn) งานดังกล่าวจะมีการแสดงทาง
วัฒนธรรมฯ อาทิ นาฏศิลป์ มวยไทย การแสดงแฟชั่น โชว์ผ้าไหมไทย การสาธิตอาหารไทย นวดแผนโบราณ รวมทั้ง
มีการออกร้านอาหารไทย ผลไม้สด และของที่ระลึกจากประเทศไทย งานเทศกาลไทยที่ Daley Plaza ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปี
ที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นที่นิยมจากผู้เข้างานจํานวนมาก
สําหรับปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อที่หลากหลาย เป็นต้นว่า การติด
ป้ายโฆษณาตัวถังรถประจําทางในนครชิคาโกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ Chicago Tribune
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค าดว่าจะมีผู้เข้าร่วมหนาแน่นกว่าทุกปีที่ผ่านมา
2. การแสดงคอนเสิร์ตของคณะขุนอิน (Thai Concert) ซึ่งเป็นดนตรีไทยเดิมและประยุกต์ที่มีสีสรร โดย
คณะดนตรีขุนอินจะแสดงคอนเสิร์ตในนครชิคาโก เป็นเวลา 4 วันด้วยกัน
- วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 20.30 น. แสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ Gary and Laura Maurer Concert
Hall, Old Town School of Folk Music (4544 N. Lincoln Avenue, Chicago) เป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่มีการสํารองที่นั่ง
- วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 18.00 - 19.20 น. คณะขุนอินจัด workshop สาธิตเครื่องดนตรีไทยและเครื่อง
ดนตรีประยุกต์ที่เดียวกัน (Old Town School of Folk Music)
- วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 12.00 - 13.00 น. คณะขุนอินแสดงคอนเสิร์ตที่งาน Thai Festival Chicago
2010 ที่ Daley Plaza
- วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 19.00 น. แสดงคอนเสิร์ตสําหรับชุมชนไทย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมไทยฯ สามารถสํารองที่นั่งได้ที่
1.) คุณสําเริง ปิติกะวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 708.458.1810
2.) คุณเข็มปัทม์ แสงเงิน เบอร์โทรศัพท์ 847.878.4042
3.) คุณแสงจันทร์ สุภัณวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 708.927.2940
4.) คุณประสิทธิ์ กอบสมบัติ เบอร์โทรศัพท์ 847.331.4222
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บัตรราคา $30, $20, และ $10 เด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า 15 ปี เข้าชมฟรี ทั้งนี้ มีการนํารายได้ช่วยเหลือ
คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมา
3. งานภาพยนตร์ไทยในนครชิคาโก (Thai Film in Chicago) ซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้กํากับภาพยนตร์เรื่อง “Wonderful Town” โดยผู้กํากับอาทิตย์ อัสสรัตน์ จะฉายที่ Cassidy Theater,
Chicago Cultural Center (77 E. Randolph St.) วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. และวันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 14.00 น.
และภาพยนตร์เรื่องที่ 2 “โหมโรง” โดยผู้กํากับ อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ ซึ่งฉายในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. ที่
เดียวกัน ทั้งนี้ ทั้งสองรายการไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู
4. งานแสดงภาพเขียนไทย (Thai Gallery) โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ Cancer Fighter Arts Inc.
จัดการแสดงจิตรกรรมไทยโดยศิลปินจากประเทศไทย ที่ห้องเอนกประสงค์ อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ 700 N. Rush St.
Chicago ในระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม และระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม โดยรายได้จากการขายภาพเขียนจะนําไป
มอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งแห่งประเทศไทยและองค์กร Cancer Fighter Arts Inc. นอกจากนี้ จะมีการจับรางวัลใหญ่ตั๋ว
เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ชิคาโก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้างต้นมายังชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐ
ใกล้เคียง เพื่อหาโอกาสมาเยี่ยมชม พร้อมทั้งร่วมให้การสนับสนุนงาน และร่วมภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สวยงามอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมจะเวียนมาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
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