Rolls-Royce
សេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន
រថយនត Rolls-Royce រារពវខួប ៥០ ឆ្នាំ ននអាលបុមចសរមៀង Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
រក្ុង Goodwood នថៃទី ១៣ ខខក្ក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧
#GreatPhantoms
សៅនថៃសនេះ រក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce របកាេថាខលួននឹងអបអរខួប ៥០ ឆ្នាំ ននអាលបុមចសរមៀង Sgt
Pepper’s Lonely Hearts Club Band សដាយនាំយក្រថយនត Rolls-Royce Phantom V មានពណ៌ចរមុេះ ខដលជារបេ់
តារាចសរមៀង John Lennon មក្កាន់ទីរក្ុងឡុងដ៍សដើមបីឲ្យសាធារណជនអង់សលលេានស

ញ
ើ ។

បចចុបបនន រថយនតសនេះជាក្មមេិទិធរបេ់សារមនទីរ Royal British Columbia Museum ក្នុងរបសទេកាណាដា
សហើយរថយនត John Lennon Phantom V នឹងសធវើដាំសណើរពីរបសទេកាណាដា មក្កាន់ទីរក្ុងឡុងដ៍ សដើមបីចូលរួម
ពិព័រណ៍រថយនត Rolls-Royce “រថយនត Phantom ដ៏អសាចរយ ទាំង ៨” ខដលរបរពឹតតសៅសៅឯវ ិចិរតសាលសដញនថល

Bonhams េថិតសៅផលូវ Bond Street ខដលតាំបន់ សនេះរតូវានសោក្ Lennon ជិេះរថយនតមួយសរលឿងសនេះមក្សលងជា
របចាំសៅចុងទេវតស ១៩៦០ ។

កាលពី ៥០ ឆ្នាំមុន រក្ុមចសរមៀង The Beatles ជារក្ុមចសរមៀងបុប ខដលមានសោក្ Lennon ជាសាថបនិក្
និងជាេមាជិក្ ផងសនេះ ានឈរសៅសលើក្ាំពូលតារាងជាមួយនឹងបទចសរមៀងសពញនិយម មានដូចជា I Saw
Her Standing There, Can’t Buy Me Love, A Hard Day’s Night, All My Loving, I Should Have Known Better និងបទ I
Feel Fine ។
រថយនត “John Lennon Phantom V”
មួយឆ្នាំសរកាយមក្ សៅនថៃទី ៣ ខខ មិ ថុន ឆ្នាំ ១៩៦៥ សៅនថៃខតមួយខដលសោក្ Edward H White ឈាន
សជើងសចញពីយានអវកាេ Gemini 4 របេ់ខួន
ល សដើមបីកាលយជាជនជាតិ អាសមរ ិក្ដាំបូងសលខដលសដើរក្នុងអវកាេខដរ
សនេះ សោក្ John Lennon រតូវានរបលល់ទាំនិញដ៏ពិសេេមួយ ។ សនេះលឺ រថយនត Rolls-Royce Phantom V ខដល
មានពណ៌សមមយាងរសលើប ។ សរកាយមក្ សោក្និយាយថា សោក្ខតងចង់កាលយជាមហាសេដឋីខដលខបលក្សល
សហើយរថយនត Phantom សនេះនឹងកាលយជាការសាេះជាំហានមួយសឆ្ពេះសៅរក្ក្តីស្េនមសនេះ ។
សោក្ Lennon ានក្ុមមង់ឲ្យនចនរថយនត Phantom V របេ់គាត់ ក្ុងលក្ខ
ន
ណៈជាតារាតន្តនតីរក្
ុ ពិតៗ ។ ក្ខនលង

អងគុយខផនក្ខាងសរកាយរតូវានខក្នចនជាក្ខនលងសលងេរមាប់ មនុេសពី រនក្់
សហើយក្៏មានការដាំសឡើងទូរទេសន៍
មួយសរលឿង ទូ រេ័ពទ និងទូរទឹ ក្ក្ក្ សៅក្នុងសនេះខដរ រពមជាមួយនឹងមាេុីនចក្់ថាេចសរមៀង និងរបព័នធេាំសឡង
ពិសេេ (ខដលមានបាំ ពាក្់សរលឿងបាំពងេាំសឡងផងខដរ) ។

សរកាយមក្ សៅ ខខសមសា ឆ្នាំ ១៩៦៧ សៅសពលខដលការថតចសរមៀងេរមាប់ អាលបុម Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band ក្ាំពុងខតេថិតក្នុងដាំណាក្់កាលេសរមច សោក្ Lennon ានសៅជួបរក្ុមហុនផលិតនវា

សឈាមេះ JP Fallon សៅឯទី រក្ុង Surrey ឲ្យាញ់ថានាំថីមេរមាប់ រថយនត Phantom សនេះ ។ រថយនត Phantom ខដលរតូវ
ានាញ់ថានាំថីមៗស្េេ់ៗ រតូវានបង្ហាញខលួនសៅបុ នមននថៃ មុនការសចញអាលបុម Sgt. Pepper’s ទូទាំងេក្ល

សោក្ ននថៃទី ០១ ខខមិថុន សហើយរថយនតសនេះ ហាក្់ សរបៀបាននឹងខផនក្មួយននសគាលលាំនិតរួមអាំពីអាល់បុម
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ចសរមៀងសនេះ ។ ទេសនវដដីលបីៗ ានេរសេរថា “សនេះជាការសចញដាំ សណើរជារបវតតិសាស្តេតក្ុងដាំ
ន
សណើរវ ិវតដន៍របេ់
វ ិេ័យតន្តនតី លឺ រលប់ របសភទតន្តនតីទាំងអេ់ សហើយវាពិតជា សាននដឯក្” ។

នផទពណ៌ថមី រតូវានពណ៌នថា “រសវ ើរវាយ” សហើយពណ៌ទាំងសនេះ ជាពិសេេ លឺពណ៌សលឿងខដលសរចើនជាង
សល ឆលុេះបញ្
ច ាំងឲ្យស ើញអាំពីព៌ណរក្បអាល់បុម Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ។ បុខនត សបើ េាំឡឹងឲ្យ
ហមត់ចត់ អនក្នឹងស ើញថា នផទពណ៌សនេះ មិនខមនមានរាងបត់ខបននចដនយសនេះសទ បុ ខនតជារចនបថរូមានី ខបបផ្កក
ភញី ដូចមានសរបើ េរមាប់ រចនរសទេះអនក្ដាំសណើរ និងនវាដឹក្មនុេសតាមខរពក្ដូ សចនេះខដរ ។ ទនទឹមនឹងសនេះ សៅសលើ
ដាំបូលរថយនតក្៏មានជាការរចនរូបរាេីចរក្ខថមសទៀតផង ។
រថយនត Phantom V រតូវានសោក្ Lennon សរបើរាេ់ជារបចាំរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៦៩ (សោក្ Lennon ក្៏មាន
រថយនត Phantom V ពណ៌េមួយសរលឿងសទៀតខដរ) ។ មុនសពលបដូរពណ៌ សោក្ានសរបើ រាេ់រថយនតសនេះ សដើមបី
សៅទទួលសរលឿងឥេសរយេ MBE ជាមួ យនឹងេមាជិក្រួមរក្ុម សៅឆ្នាំ ១៩៦៥ សហើយបនទប់មក្ានសរបើរាេ់រថ
យនតសនេះមដងសទៀត សៅឆ្នាំ ១៩៦៩ សដើមបីរបលល់ MBE សៅឲ្យរពេះបរមរាជវាាំងវ ិញ សដើមបីេខមដងការតវានឹងេន្តង្ហគម
សវៀតណាម និងបញ្
ា សផសងសទៀត ។
រថយនតសនេះ រតូវានដឹក្សៅេហរដឋអាសមរ ិក្សៅឆ្នាំ ១៩៧០ សៅសពលខដលសោក្ Lennon ផ្កលេ់ទីលាំសៅ
សៅេហរដឋអាសមរ ិក្ សហើយានជូលឲ្យរក្ុមតារាតន្តនតីរក្
ុ សផសងសទៀត ដូចជា The Rolling Stones, Bob Dylan និង
The Moody Blues ។ សៅឆ្នាំ ១៩៧៧ បនទប់ពីរក្ាទុក្ក្នុងឃ្លាំងមួយរយៈ រថយនតសនេះរតូវានបរ ិចចលសដាយមហា
សេដឋីមួយរូបសឈាមេះ Jim Pattison សៅឲ្យសារមនទីរ Royal British Columbia Museum សៅឯតាំបន់ Victoria ទីរក្ុង
British Columbia ននរបសទេកាណាដា ។
ពិព័រណ៍រថយនត Rolls-Royce ខដលមានសឈាមេះថា “រថយនត Phantom ដ៏អសាចរយទាំង ៨” នឹងរបរពឹតតសៅសៅ
វ ិចិរតសាល Bonhams ខដលេថិតសៅដងវ ិធី New Bond Street ទីរក្ុងឡុងដ៍ ចប់ពីនថៃទី ២៩ ខខក្ក្កដា ដល់នថៃទី
០២ ខខេីហា ។

-ចប់េរមាប់ព័ត៌មានបខនថម
សោក្អនក្អាចតាមដានដាំសណើរសរឿងសនេះសៅតាមបណា
ដ ញេងគមសដាយសរបើឃ្ល #GreatPhantoms ។
លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវលេចកតីប្រកាេព័ត៌មាន និងឯកសារសារព័ត៌មាន ក៏ដូចជារូរភាព និងវ ីលដអ្ូ
ដដលមានគុណភាពចាេ់ លៅលលើលគហទំព័រព័ត៌មានររេ់ប្កុមហុនគឺ PressClub។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ ទងមក
ប្កុមការងារទំនាក់ទំនងររេ់ប្កុមហុន Rolls-Royce Motor Cars លៅលលើទំព័រ Twitter និង Instagram ។
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
សរឿងសរពងានដាំណាលថាបុលគលិក្មានក្់ានេុាំឲ្យសោក្ Paul McCartney ហុចអាំបិល និងរមិច ។ សោក្
McCartney សាដប់រចឡាំ ថា “Sergeant Pepper”។ ការយល់រចាំឡាំសនេះាននាំឲ្យមានសហតុ ការណ៍សក្ើតសឡើងជាបនត
បនទប់ ខដលនាំឲ្យសក្ើតសចញជាអាលបុមបទចសរមៀងរក្
ុ ខអន រូល ខដលរតូវានសចញលក្់ ។ សបើ និយាយអាំពី
េាំសឡង ថាេចសរមៀង LP និ ងការសរបើ រាេ់េាំសឡងសេតសរអូ (សបើ សទេះបីជាដាំបូងសឡើយរតូវានថតជា មូណូ ក្៏
សដាយ) ានជួ យរួមចាំខណក្ដល់របព័នធចក្ចសរមៀងខដលមានតនមលនថលកាលជាំ នន់ សនេះ ។ បខនថមសលើការរចន
លរមបថាេចសរមៀងរបក្បសដាយភាពនចនរបឌិត

អាល់បុមចសរមៀងសនេះ

ានបង្ហាញនូវលាំនិតនចនរបឌិតជាសរចើន
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ខដលក្នុងសនេះ មិនមានការរក្ាចសនលេះពីបទចសរមៀងមួយសៅបទចសរមៀងមួយ ខដលផដល់អារមមណ៍ថា សរបៀបាន
នឹងការរបលាំតន្តនតីបនតឥតដាច់ វ ិធីសាស្តេតផលិតក្មមថីមរាប់បញ្ូច លទាំងការបសងកើនសលបឿនក្នុងការថត េាំសឡងសឡើង

ខពេ់បនទប់ពីបទ A Day in the Life ខដលមានខតេតវេុនខបុសណាណេះខដលអាចសាដប់លឺ ។ េាំសឡងសេើច និងការ
េនទនខសឹបៗក្៏អាចរតូវានសាដប់លឺ ខដលជួយបង្ហាញអាំ ពីភាពក្ាំបុក្ក្ាំ
ល
ខបលងននរក្ុមតន្តនតីសនេះ ។ ទាំនុក្សរចៀងនន
បទចសរមៀងទាំងអេ់សនេះរតូវានសាេះពុមពសៅខផនក្ខាងក្នុងននលរមបថាេ

សហើយសនេះលឺ ជាការនចនរបឌិតដាំបូងសល

បាំផុត ។

ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មាន
ប្កុង Goodwood


នាយកដននកទំ នាក់ទំនងេកល
Richard Carter

+44 (0) 1243 384060

richard.carter@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីដននកទំ នាក់ ទំនងេកលេប្មារ់ ប្កុមហុន
Andrew Ball
+44 (0) 1243 384064
andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីដននកទំនាក់ទំនងេកលេប្មារ់ នលិតនល
Andrew Boyle
+44 (0) 1243 384062
andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីទំនាក់ ទំនងេកលេប្មារ់រលរៀររររជី វ ិត
Emma Rickett
តាមតំរន់











rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

Anna Xu

+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

អ្ឺររ
៉ាុ - ខាងលកើត
Frank Tiemann

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

ចិន

អ្ឺររ
៉ាុ ខាងលជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich+49 (0) 89 382 60064

ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

មជឈឹមរូព៌ អាន្តហវិក និងឥណ្ឌ
ា
Jamal Al Mawed



+81 (0) 3 6259 8888

អាេុីបា៉ាេុីហិក
វ - ខាងតបូង
Hal Serudin



emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com

អាេុីបា៉ាេុីហិក
វ -ខាងលជើង
Rosemary Mitchell



+44 (0) 1243 384061

+971 561717883

ទវីរអាលមរ ិក
Gerry Spahn +1 201 930 8308

jamal.almawed@rolls-roycemotorcars.com

gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com

ចប្កភពអ្ង់លគេេ និងអ្ឺររ
៉ាុ ខាងលិច
James Warren

+44 (0)1243 384578

james.i.warren@rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com

