“ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี
ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น”

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 10-18 ปี และสามารถดูแลตนเองได้
2. มีประสบการณ์เรียนและเล่นดนตรีมาอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
3. ต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง และสามารถนำ�มาเรียนในค่ายได้
(ยกเว้นเครื่องดนตรี Piano, Drum set, แอมป์กีตาร์)
4. ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายได้เต็มเวลา

การสมัครและการชำ�ระค่าสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ โครงการศึกษาดนตรีทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน (ชั้น4A)
2. ทางออนไลท์ที่ www.mcgp-mahidol.com/summercamp พร้อม
โอน ค่าสมัคร คนละ 13,800 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
บัญชี 531-1-20415-6 พร้อมทั้งแฟกซ์กลับมาที่เบอร์ 0-2129-4547
พิเศษ ส่วนลด500 บาท สำ�หรับผู้ที่สมัครก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2558
และสำ�หรับ นักเรียน MCGP ทุกสาขา รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกคนละ
300 บาท

ข้อมูลสถานที่พัก
Bella Villa Cabana ตั้งอยู่บนชายหาดแถวอ่าวนาเกลือ - พัทยา
เหนือ ซึ่งใกล้กับ อุทยานหินล้านปี ฟาร์มจระเข้พัทยา ปราสาทสัจธรรม
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว
Bella Villa Cabana เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีสระว่ายน้ำ�กลาง
แจ้ง เฮลท์คลับ และห้องอบไอน้ำ� บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี และ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำ�สำ�หรับเด็ก
สโมสรสำ�หรับเด็ก และซาวน่า
ภายในห้องพักมีตู้นิรภัย และมินิบาร์ บริเวณเตียงมีที่นอน Select
Comfort ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย
ในห้องพักได้ฟรี โทรทัศน์มีช่องรายการเคเบิ้ลแบบพรีเมี่ยม ทุกห้อง
มีโต๊ะทำ�งานและโทรศัพท์ ห้องน้ำ�มีฝักบัวในอ่างอาบน้ำ� มีไดร์เป่าผม
รองเท้าสวมภายในห้อง และของใช้ในห้องน้ำ�ฟรี นอกจากนี้ทุกห้องจะมี
ไมโครเวฟ ตู้เย็น และเครื่องชงกาแฟ
ภายในโรงแรมมีห้องขนาดใหญ่ เหมาะสมกับการจัดเป็นห้องรวม
วง และยังมีห้องเล็ก สำ�หรับแยกซ้อมกลุ่ม ถึง หกห้องด้วยกัน
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำ�หรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน
โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547
Facebook: MCGP Summer Music Camp
http://www.mcgp-mahidol.com/paragon/activities/musiccamp2015.php

22-28 มีนาคม 2558

ณ เบลล่า วิลล่า คาบาน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี

ค่าสมัคร 13,800 บาท

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
15 มีนาคม 2558
โทรศัพท์ 0-2129-4542-6

“ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น” เด็กๆ จะได้พบกับทีมงานที่เป็นกันเอง ในบรรยากาศสนุกสนานที่
แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนตัวต่อตัวกับครู เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ชาร์ทพลังในการเล่นดนตรี และสร้างแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ด้านดนตรี
โครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความ
สามารถทางด้านดนตรีให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนดนตรีอย่างมีความสุข เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จะมีโอกาสเรียนรู้จากวิทยากรเฉพาะเครื่องดนตรีทั้งรูปแบบเดี่ยว และการรวมวง ได้ฝึกซ้อม และเล่นดนตรีกับเพื่อนใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนดนตรีให้น่าสนใจมากขึ้น ทำ�ให้เยาวชนเกิดความสนุกและมีความกระตือรือร้นในการเรียนและการฝึกซ้อม
ค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาชนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี และสามารถดูแลตัวเองได้
จำ�นวน 70 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2558 ณ Bella Villa Cabana เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เครื่องดนตรีที่เปิดรับสมัคร Piano, Violin, Viola, Cello, Flute, Clarinet, Saxophone, Trumpet, Horn, Trombone, Guitar (electric), Bass (electric), Piano (pop),
Keyboard, Drum-set, ขิม, ซอด้วง, ซออู้, ขลุ่ย, จะเข้ และซอสามสาย
เปิดรับสมัครนักร้องที่สามารถร้องหรือสนใจร้องเพลงต่อไปนี้ เพลง If we hold on together, เพลงรักแรกพบ, เพลงพรหมลิขิต, เพลง
LOVE, เพลงให้รักมันโตในใจ เพลงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ารัก, เพลงอาย, เพลงอยากให้เธอได้ยินเสียง, เพลงไม่บอกเธอ, เพลงขอใจแลกเบอร์โทร,
เพลงเชพ บ๊ะ, เพลงสุขกันเถอะเรา เป็นต้น

หนึ่งในกิจกรรมค่าย การพักผ่อนจากการฝึกซ้อมดนตรี
เด็กๆ จะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพัทยา รวม 7 แห่ง
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์รูปภาพสามมิติ (Art in Paradise) พิพิธภัณฑ์ริบลีส์
(Ripley’s Believe It or Not! Museum) โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
โรงภาพยนต์แห่งอนาคตในระบบ 4 มิติ (Motion Master 4D) มหัศจรรย์
เขาวงกต (Infinity Maze) เครื่องเล่นสุดมันส์ (Scream in the Dark) และ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง (Louis Tussaud’s Waxworks)

