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โครงการสนับสนุนพ้ืนท่ีการแสดงและทุนสําหรับศิลปนสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ท่ีมาของโครงการและวัตถุประสงคของโครงการ  

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครเปดโอกาสใหศิลปนสาขาศิลปะการแสดงไดเขารวมสมัครรับการสนับสนุน

พ้ืนท่ีและเงินทุนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจําป พ.ศ.2561 อันเปนเทศกาลฯ ท่ีจัดข้ึน

ประจําทุกป ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหวางเดือนมิถุนายน – ธันวาคม  

 

ท้ังนี้ในเทศกาลฯ ดังกลาวจะประกอบดวยการแสดงจากกลุมศิลปน หรือศิลปนเดี่ยว และเทศกาลตาง ๆ อาทิ 

เทศกาล ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ เทศกาลเตนนานาชาติ และเทศกาลบูโต

ประเทศไทย โดยเทศกาลฯ ท้ังหมดจะเกิดข้ึนระหวางเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ของทุกป ณ หองสตูดิโอ        

หอศิลปะกรุงเทพฯ สําหรับการแสดงท่ีเปดเขารับพิจารณากําหนดเปนชวงเวลาแสดงระหวางเดือนกรกฎาคม – 

กันยายน  

 

หลักเกณฑในการพิจารณาสนับสนุนศิลปน  

1. โครงการฯ จัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนศิลปนดานศิลปะการแสดง โดยไมจํากัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง 

การเตน physical theatre ละครหุน ละครเงา ละครใบ และอ่ืน ๆ รวมท้ังไมกําหนดวาเปนศิลปนเดี่ยว

หรือเปนศิลปนกลุม  

2. โครงการท่ีสมัครเขารวมพิจารณา ตองเปนการแสดงรวมสมัย (Contemporary)  

3. โครงการท่ีสงเขารวมคัดเลือกตองมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอ่ืนๆ อาทิ  

งานศิลปะสาขาตางๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร หรืองานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ อาทิ 

งานสถาปตยกรรม งานศิลปกรรมรูปแบบตาง ๆ   

4. โครงการท่ีสมัครฯ ตองมีคุณคาทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร เนื้อหาของการแสดงมีคุณคาและสงผล

บวกตอสังคม มีความคิดสรางสรรค รวมถึงสามารถสรางความรูหรือแรงบันดาลใจใหม ๆ ใหแกแวดวง

ศิลปะการแสดงได  

5. ผูท่ีสงโครงการเขารวมคัดเลือกตองไมไดกําลังศึกษาอยู ณ สถาบันใด ๆ (ตองจบการศึกษาแลว)  

6. โครงการท่ีสงเขารวมคัดเลือกตองเปนโครงการใหมท่ีไมเคยแสดงในท่ีสาธารณะมากอน  
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การสนับสนุนพ้ืนท่ีการแสดงและทุนสําหรับศิลปน 

การสนับสนุนพ้ืนท่ีและเงินทุนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจําป 2561 อันเปนเทศกาลฯ  

ท่ีจัดข้ึนประจําทุกป ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหวางเดือนมิถุนายน – ธันวาคม โดยการแสดงท่ีไดรับคัดเลือก       

จะกําหนดเปนชวงเวลาแสดงระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2018 (ชวงตนของเทศกาล)  

***ผูสงผลงานเขารับพิจารณาตองพรอมทําการแสดงในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ.2561 *** 

 

กําหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล  

1. ระยะเวลารับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561  

2. ระยะเวลาพิจารณาคัดเลือก 1 – 25 กุมภาพันธ 2561  

3. ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก  28 กุมภาพันธ 2561 

4. การสนับสนุนพ้ืนท่ีระหวาง 30 วัน (รวมการติดตั้ง การซอม การแสดง และรื้อถอน)  

และเงินทุนจํานวน 50,000 บาท ตอการแสดง  

5. ผูสมัคร 1 ทาน สามารถสงโครงการเพ่ือคัดเลือกไดเพียง 1 โครงการเทานั้น (ท้ังงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ)  

6. การพิจารณาและตัดสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจําปถือเปนท่ีสิ้นสุด  

**สงใบสมัครไดทางอีเมล : kanharat@bacc.or.th เทานั้น** 

การประกาศผลมี 2 ชองทาง คือทาง www.bacc.or.th และ facebook/baccpage 

 

คณะกรรมการ (Curatorial Committee)  

1. อาจารยปวิตร มหาสารินันทน  ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และอนุกรรมการฝายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

2. คุณตุล ไวฑูรเกียรติ อนุกรรมการฝายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

3. อาจารยกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ประธานกรรมการและท่ีปรึกษามูลนิธิหนังไทย  

4. อาจารยสรร ถวัลยวงศศรี สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

5. คุณวสุรัชต อุณาพรหม Artistic Director, Thong Lor Art Space 

6. คุณเรืองฤทธิ์ สันติสุข DuckUnit  

 

เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  

เอกสารโครงการท่ีอธิบายแนวคิดของชิ้นงาน ประกอบดวย  

1. วัตถุประสงคของงาน  

2. ประเภทหรือรูปแบบของการแสดง  

3. เนื้อหาการแสดง  
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4. บทละคร หรือบทการแสดง (ถามี)  

5. ความยาวของการแสดง  

6. จํานวนรอบการแสดง  

7. จํานวนผูชมท่ีคาดหวังในแตละรอบการแสดง  

8. ราคาบัตร  

9. รายชื่อคณะทํางาน  

10. ตัวอยางการแสดงในรูปแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอางอิง  

11. กิจกรรมประกอบการแสดง อาทิ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ (ถามี) 

12. กําหนดการทํางานของโครงการฯ  

13. จดหมายรับรองจากบุคลากรในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หรือองคกรทางศิลปวัฒนธรรม 

14. ใบสมัคร (เอกสารแนบตอทาย)  

 

ผูดูแลโครงการ  

ฝายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทร 02 214 6630 ตอ 530 

(เปดใหบริการเวลา 9.30 - 18.30 น.  ปดใหบริการวันจันทร)   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบสมัครเขาโครงการสนับสนุนพ้ืนท่ีการแสดงและทุนสําหรับศิลปนสาขาศิลปะการแสดง  

โดยหอศิลปกรุงเทพฯ 

ชื่อศิลปนหรือกลุมศิลปน   

นาย / นาง / นางสาว (ชื่อ) (สกุล) 

กลุมศิลปนหรือคณะ (ชื่อ) 

หากเปนศิลปนเดี่ยว กรุณาระบุวันเดือนปเกิด  (วันเดือนปเกิด)  

หากเปนศิลปนกลุม กรุณาระบุวันกอตั้งกลุม   

ท่ีอยู (สําหรับสงไปรษณีย) 

เบอรติดตอสะดวก   

อีเมล   

facebook หรือเวปไซต  

ประวัติการศึกษา 

มัธยมปลาย โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี (ชื่อสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปท่ีเขาศึกษา) (วุฒิท่ีไดรับ) (ปท่ีสําเร็จการศึกษา)  

 

 

มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (ชื่อสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปท่ีเขาศึกษา) (วุฒิท่ีไดรับ) (ปท่ีสําเร็จการศึกษา)  

 

 

มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก (ชื่อสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปท่ีเขาศึกษา) (วุฒิท่ีไดรับ) (ปท่ีสําเร็จการศึกษา)  

 

 

โครงการหรือหลักสูตรพิเศษท่ีทานเคยเขารวม  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ประสบการณในงานดานศิลปะการแสดง  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ประวัติการไดรับทุนสนับสนุนทางดานศิลปะการแสดง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ประวัติการไดรับรางวัลทางดานศิลปะการแสดง  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ทานเคยสมัครเขารวมกิจกรรมท่ีจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครหรือไม  

           เคย โปรดระบุชื่อโครงการและปท่ีเขารวม 

 

 

 

           ไมเคย    

คุณทราบขาวสารของโครงการฯ จากท่ีใด โปรดระบุ  

 

 

 


