สตรีทแดนซทุกสายพันธุหามพลาด DANCE
DANCE ASIA

สตรีทแดนซทุกสายพันธุหามพลาด DANCE DANCE ASIA กําลังจะกลับมา !!!
เตรียมออกสเต็ปปลุกเวทีใหไฟลุก 1 – 2 พ.ย. นี้ ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง มศว.
ครบรอบปีแหงการแลกเปลี่ยนระหวางลุมน้ํ าโขงกับญี่ปุน เจแปนฟาวนเดชัน
่ เอเชียเซ็นเตอร รวมกับ บริษท
ั  พารโก
จํากัด ภูมิใจเสนอ DANCE DANCE ASIA-Crossing the Movements 2019 การแสดงรูปแบบใหมมากมายจาก
กลุมนักเตนสตรีทแดนซระดับแถวหน า ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับความสนใจอยางมากตลอดปีที่ผานมา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน และสรางสรรควัฒนธรรมใหมใหเกิดข้ น
ึ ในภูมิภาคเอเชีย โดยการแสดงจะ
มีข้ น
ึ ในวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในขณะที่กระแสความนิยมของสตรีทแดนซกําลังกลับมาทวงบัลลังคความนิยมอีกครัง้ ในหมูนักเตน โดยเฉพาะเบรก
แดนซหลังจากประเทศฝรัง่ เศส ออกแถลงการณบรรจุกีฬาเบรกแดนซ ใหรวมเป็ นหนึ่งในกีฬาใหมที่จะมีการชิง
เหรียญรางวัลในการแขงขันโอลิมปิ กที่กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศสในปี 2024
ชื่อเสียงของ DANCE DANCE ASIA เริ่มตนในปี 2014 เป็ นการแสดงความสามารถอันหน าท่ งึ กับ แนวทางการเตน
ออกสเต็ปลีลาสุดมัน ผสมผสานทวงทากระแทกใจวัยโจ ของเหลานักเตนสตรีทแดนซจาก ทัว
่ ภูมิภาคเอเชีย โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเอเชียผานการใชสตรีทแดนซ ซึ่งคือหนึ่งใน
กิจกรรมที่นาต่ น
ื เตนและแปลกใหม โดยมุงเน นใหกลุมนักเตนไดทําการแสดงทงั ้ ในและนอกประเทศญี่ปุนเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี และความรวมมือในระดับนานาชาติ

ผลงานของ DANCE DANCE ASIA ที่สรางความประทับใจและไดรับการกลาวขานในบานเรา อาทิเชน กลุมนักเตน
ญี่ปุน UMEBOU 90’s และ Tokyo Gegegay ซึ่งเคยไดรับเชิญใหมาแสดงที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2015 และ
กลุมนักเตนไทย Zoo Thailand ถูกรับเชิญใหไปทําการแสดงที่โตเกียวเมื่อเดือนตุลาคม 2015 โดย DANCE
DANCE ASIA ไดทําการแสดงและเดินทางเพื่อทําการแสดงมากกวา 15 ครัง้ ใน 9 เมืองในเอเชียและโตเกียว (กรุง
มะนิลา, กรุงกัวลาลัมเปอร, กรุงฮานอย, กรุงเทพฯ, กรุงจาการตา, กรุงพนมเปญ, นครเวียงจันทร และนครยางกุง)
และกรุงโตเกียว โดยมีนักเตนทงั ้ หมดประมาณ 400 คน และผูชมทงั ้ หมดมากกวา 30,000 คน ทัง้ หมดนี้ถือเป็ นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเทศ และเกิดเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางแดนเซอรขยายไปในวง
กวางและพัฒนาไปสูความรวมมือใหมๆ อยางตอเนื่องนัน
่ เอง
และในปีนี้ เจแปนฟาวนเดชัน
่ เอเชียเซ็นเตอร ไดจัดโครงการ “Asia in Resonance 2019” เป็ นชุดกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ
ในประเทศญี่ปุนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อการสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสะทอนให
เห็นถึงผลงานความสําเร็จตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผานมาของ DANCE DANCE ASIA โดยมีข้ น
ึ ที่โตเกียวเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2019 ที่ผานมา และเป็ นหนึ่งในโปรแกรมหลักของโครงการนี้
โดยการแสดงที่กําลังจะมีข้ น
ึ ที่กรุงเทพฯ จะเป็ นการสะทอนความสําเร็จของการจัดงานที่โตเกียวในครัง้ ที่ผานมา โดย
มีทีมนักเตนและนักดนตรีชน
ั ้ นํา 21 คนจากประเทศญี่ปุนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ลาว, มาเลเซีย,
สิงคโปร,ไทย, ฟิ ลิปปิ นส, เวียดนาม) มาแสดงความเป็ นหนึ่งเดียวกันกับทักษะที่โดดเดน การส่ อ
ื อารมณและดนตรี พ
รอมเรียกเสียงฮือฮาโดยมีโปรแกรมการแสดง ดังนี้
1. “What if…Just dance” การแสดงของนักเตน Bboy ทัง้  5 คนที่ดน
ิ้ รนระหวางความหลงใหลในการเตนและแรง
กดดันจากสังคมผาน การเตนเบรกแดนซและการเตนรวมสมัย ผูออกแบบทาเตน, ผูกํากับ: Phạm Khánh Linh
a.k.a. 3T (เวียดนาม) ผูออกแบบทาเตน, ผูชวยผูกํากับ: KATSUYA (ญี่ปุน)
2. “Inception―A dream within a dream within a dream within a dream…” ความรวมมือของนักเตนหลาก
หลายสไตลตงั ้ แต ศิลปะการตอสู เบรกแดนซ ฮิปฮอป ป อป เฮาส และ บีตบอกซ แตละคนตางมีความฝันและตอง
เผชิญกับแรงกดดันและบททดสอบในชีวิต ผูออกแบบทาเตน, ผูกํากับ: Nikii (ไทย) ผูออกแบบทาเตน, ผูชวยผู
กํากับ: Takuro Suzuki (ญี่ปุน)
3. “free-style” kEnkEn นักเตนระดับโลกเจนเนอเรชัน
่ ใหมอายุเพียง 18 ปี  ไดรับการยอมรับจาก Koharu
Sugawara และ MIKEY การแสดงรวมดวย Kaho Abe ผูเป็ นผูออกแบบทาเตนและผูชวยผูกํากับ นํ ารูปแบบการ
แสดงอันเต็มไปดวยความบันเทิง การผสมผสานรูปแบบการเตนที่ไมเหมือนใคร ของการเตน เฮาส/ฮิปฮอป
แจส/รวมสมัย และ แวค/โวก ผูออกแบบทาเตน, ผูกํากับ: kEnkEn (ญี่ปุน), ผูออกแบบทาเตน, ผูชวยผูกํากับ: Kaho
Abe (ญี่ปุน)
และเพื่อเป็ นการสงเสริมศักยภาพใหกับบรรดานักเตนในประเทศไทย จึงไดมีการจัด เวิรคช็อปสตรีทแด็นซฟรี!!!
โดยนักเตนชน
ั ้ นําในวันที่ 28 ถึง 30 ตุลาคม เวลา 19.00 น. โดยผูที่ซ้ อ
ื ตว
ั ๋ ชมการแสดงแลวสามารถลงทะเบียนรวม
กิจกรรมเวิรกช็อปฟรี 1 คลาส ไดที่ https://bit.ly/2MjWShR โดยกิจกรรมเวิรคช็อปจะจัดข้ น
ึ ที่ Host Bangkok

(ดาดฟ าของภัตตาคารจันทรเพ็ญ : 1030/1 ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร 10120) วันที่ 28 ตุลาคม – เตน
HOUSE (19.00 น. – 21.00 น.), วันที่ 29 ตุลาคม – Bboy (19.00 น. – 21.00 น.) และวันที่ 30 ตุลาคม –
HIPHOP (19.00 น. – 21.00 น.)
รวมต่ น
ื ตาต่ น
ื ใจไปกับการแสดงครัง้ ใหมแบบจัดเต็มของ DANCE DANCE ASIA ไดในวันศุกรที่ 1
พฤศจิกายน 2562 การแสดงเริ่ม 19.00 น. (ประตูเปิ ด 18.00 น.) และวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2 การแสดงเริ่ม
17.00 น. (ประตูเปิ ด 16.00 น.) ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ** รบกวนลง
ทะเบียนลวงหน ากอนประตูเปิ ด 1 ชัว
่ โมง ** จําหนายบัตรผูใหญ 500 บาท นักเรียน 350 บาท สามารถซ้ อ
ื ไดที่
https://www.ticketmelon.com/dancedance_asia/asiainresonance2019 **เด็กอายุต่าํ กวา 4 ปี  ไมสามารถ
เขาชมการแสดงได

