For immediate release:
25 June 2018

Cambodia’s Got Talent New Season Premieres
at NABA Theatre @ Naga2
Phnom Penh, Cambodia, 25 June 2018 – Cambodia’s Got Talent is back! Certified by Guinness
World Records as the world's most successful reality TV franchise, the 13‐episode second season
of Cambodia’s Got Talent will premiere at the sophisticated NABA Theatre @ Naga2 from 26 June.
The overall winner is set to walk away with a cash prize of 100 million Riel plus a professional
entertainment contract with Hang Meas Group.
At the recent joint press conference announcing NABA Theatre, Cambodia’s first 3D video mapping
theatre, as the official venue sponsor, Got Talent Worldwide executive consultant Mr Sean Kneale,
said, “I would like to thank NagaWorld for allowing us to film in this magnificent NABA Theatre. I
have been to many theatres in the world and NABA Theatre is truly world class.”
Hang Meas programme director, Mr Oeung Sokly said, “NABA Theatre has hosted many local and
international entertainment shows since its opening late last year. Its state‐of‐the‐art sound and
lighting systems and strategic location offer the perfect avenue for Cambodia’s Got Talent.”
NagaWorld’s Chief Marketing Officer, Mr Mike Ngai said, “We are truly honoured to have NABA
Theatre as the official venue for the latest season of Cambodia’s Got Talent. As the region’s premier
entertainment centre, we always look forward to exciting collaborations such as this that provide
great opportunities for Cambodians and home‐grown talents to shine internationally.”
A series of 6 audition rounds will be held at NABA Theatre daily from 26 June till 1 July. All are
invited to be contestants in this one‐a‐life‐time chance for stardom! Or simply be part of the
audience and watch the auditions live for free. Everyone is welcome to give their loudest cheers
to performers and catch precious moments of them giving their best to impress the judges for
majority “Yes” votes to proceed to semi‐finals. Hosted by popular TV presenters, Chea Vibol and
San Visal, the panel of judges for this season are Cambodian celebrity singers Preap Sovath, Khat
Sokhim and TV comic Neay Koy, with famous funnyman Neay Krem as the new fourth judge.
A total of 2,000 free seats are available for each audition on a first‐come‐first‐served basis, from
1pm to 9pm daily between 26 June and 1 July at the NABA Theatre. Entrance to the theatre is
located at Level 2 of Naga2, opposite 2Pangea international buffet restaurant. Free indoor car
parking is also available at Naga2 hotel building.

The new season’s 13 episodes will be broadcast on Hang Meas every Sunday at 8pm, from 12
August to 4 November, covering the auditions and live semi‐finals and finals shows. Stay tuned for
more details on special performances by the celebrity judges and top Hang Meas singers during
the live shows at NABA Theatre @ Naga2.
###
About NagaWorld
With the latest expansion, NagaWorld now consists of 1,658 suites and deluxe rooms, 27 food and
beverage outlets and clubs, two all‐suite luxurious spas, the state‐of‐the‐art, 2,000‐seater NABA
Theatre at Naga2, Cambodia’s first underground shopping gallery operated by China Duty‐Free
Group, extensive entertainment services and premium meeting spaces.
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សម្រាប់ ចុះផ្សាយបន្ទាន់
២៥ មិ ថន្ទ ២០១៨

Cambodia’s Got Talent រដូវកាលថ្មី នឹងប្រប្រឹត្តទៅទៅសាលមទោប្ររ NABA
ទៅណាោាទី ២
រាជធានី ភ្ំពន េញ ថ្ថៃទី ២៥ មិ ថន្ទ ២០១៨ ៖ កមមវ ិធី ម្របឡងពទេពោសល្យ និ ងសមត្ថភាេល្ំដាប់
េិ ភ្េពោក Cambodia’s Got Talent ម្រត្ឡប់មកវ ិញព

ើយ! ទទួ ល្ស្គាល្់ពដាយស្គថប័ ន Guinness

World Records និ ងជាកមមវ ិធីទូរទសសន៍ franchise ដ៏ ានភាេពជាគជ័ យបំផ្សត្ពៅកនងេិ ភ្េពោក
កមមវ ិធី Cambodia’s Got Talent ដដល្ាន ១៣ វគាពនុះ នឹ ងម្រត្ូវពធវើពឡើងពៅស្គល្មពោស្សេដ៏ ធំ
សពមបើមចាប់េីថ្ថៃទី ២៦ មិ ថន្ទពនុះគឺ ស្គល្មពោស្សេ NABA ដដល្សថិត្ពៅកនងណាោាទី ២!
អ្នកដដល្ឈ្នុះ នឹងទទួ ល្បានរង្វវន់ដដល្ានទឹកម្របាក់ ១០០ ោនពរៀល្ និ ងោាយជាសិល្បករ ឬ
សិល្បោរ ិនី ម្របចាំម្រកុម

ន

ងសាសម្រគុប ។

ពៅកនងសននិសីទស្គរេ័ ត្៌ានរួមគ្ននមួ យោល្េីពេល្ថមីៗពនុះ បានម្របោសថា NABA ដដល្ជា
ស្គល្មពោស្សេបពចេកវ ិទាវ ីពដអ្ូ 3D mapping ដំបូងពគបងអស់ពៅកមពជា គឺជាទី តំងផ្សាូវោរថ្ន

កមមវ ិធី Cambodia’s Got Talent ។ ពោក Sean Kneale ដដល្ជាទី ម្របឹកាម្របត្ិ បត្តិថ្នកមមវ ិធី Got Talent
េិ ភ្េពោក

បានានម្របស្គសន៍ ថា

“ខ្ំ សូមដថាងអ្ំ ណរគណយ៉ា ងម្រជាល្ពម្រៅបំ ផ្សត្ដដល្ម្រកុម

នណាោាពវ ើល្ដ៍អ្នញ្ញាត្ឲ្យពយើងដំ ពណើរោរ និងថត្ពៅកនងស្គល្មពោស្សេ NABA ដ៏អ្ស្គេ
រយពនុះ! ខ្ំ បានពៅស្គល្មពោស្សេជាពម្រចើនជំវ ិញេិភ្េពោក ព

ើយស្គល្មពោស្សេ NABA គឺ

ជាស្គល្មពោស្សេល្ំដាប់ េិភ្េពោកេិត្ៗ” ។
ន្ទយកម្រគប់ ម្រគងកមមវ ិធី ថ្នម្រកុម

ន

ងសាសពោក

អ្ឹ ង

សខល្ី

បានឲ្យដឹងថា

“ស្គល្

មពោស្សេ NABA ដ៏ ធំពនុះ បានោាយជាទីកដនាងសម្រាប់ ោរសដមតងជាត្ិ និ ងអ្នតរជាត្ិ ជាពម្រចើន
ចាប់ តំងេី បានពបើកសពាពធោល្េីចងឆ្នំមន

។

ម្របេ័ នធសំពឡង និ ងពភ្ាើងដ៏ទំពនើ បម្រេមទំងទី

តំងយទធស្គស្តសតរបស់ NABA បានពធវើឲ្យ NABA ោាយជាទី តំងដ៏ ស័កិ ស
ត មបំផ្សត្សម្រាប់កមមវ ិធី
Cambodia’s Got Talent ពនុះ” ។
ន្ទយកម្របត្ិបត្តិដផ្សនកទីផ្សារថ្នម្រកុម

នណាោាពវ ើល្ដ៍ ពោក Mike Ngai បានានម្របស្គសន៍ ថា

“ពយើងានពាទនភាេយ៉ា ងខ្ាំងដដល្ស្គល្មពោស្សេ NABA របស់ពយើងនឹ ងោាយជាទី តំងផ្សាូវ

ោរថ្នកមមវ ិធី Cambodia’s Got Talent រដូ វោល្ទី ២ ពនុះ ។ កនងន្ទមជាមណឌល្កមានតចម្រមុុះ
ល្ំដាប់ កំេូល្មួ យម្របចាំត្ំបន់ ពយើងដត្ងដត្ទនាឹងរង់ចាំស

ោរជាថ្ដគូដ៏ល្ដអ បបពនុះខណៈវានឹ ង

ផ្សតល្់នូវឱោសដ៏ ល្ស
អ ម្រាប់ អ្ក
ន ដដល្ានសមត្ថភាេអាចបង្វាញពទេពោសល្យេិ ពសសរបស់
ខាួនពៅពល្ើឆ្កអ្នតរជាត្ិ ” ។
វគា audition ដដល្ាន ៦ ថ្ថៃជាប់ៗគ្នន នឹងម្របម្រេឹត្តពៅពៅស្គល្មពោស្សេ NABA េី ថ្ថៃទី ២៦ ដខ
មិ ថន្ទរ

ូត្ដល្់ថ្ថៃទី ១ ដខកកកដា ។ អ្នកម្របកួ ត្ទំងអ្ស់ ម្រត្ូវបង្វាញពទេពោសល្យ និងសមត្ថ

ភាេរបស់ខួនពដើ
ា
មបីឈានពៅវគាបន្ទាប់! កមមវ ិធី ពនុះ ពបើ កឲ្យស្គធារណជនទូ ពៅអាចចូ ល្ទសសន្ទ
ពដាយពសរ ី!

សូមចូ ល្រួមពធវើជាស្គកសី និងទុះថ្ដអ្បអ្រដល្់ពបកខជន-ពបកខន្ទរ ីដដល្អ្នកពេញចិ ត្ត

ពដើមបីឲ្យេួកគ្នត្់ អាច្ាងពៅវគាាកក់កណា
ត ល្្តច់ ម្រេ័ម្រត្! កមមវ ិធី ពនុះ ានោរចូល្រួមអ្តថធិបាយ
េី េិធីករពវាោរមិ នពចុះរ ីងសៃត្
ួ ពោកជា វ ិបល្ និងពោកស្គន វ ិស្គល្ ចំ ដណកគណកមមោរ រួម
ានកំេូល្តរាចពម្រមៀងម្រាកប សវត្ថិ អ្នកន្ទង ខ្ត្់ សឃីម និ ងកំ េូល្តរាកំ ដបាងន្ទយកយ និង
ន្ទយម្រកឹ ម ។
NABA ានពៅអ្ី សរប ២,០០០ សម្រាប់វគា audition នី មួយៗ! មកមន បានមន ចាប់េីពា៉ា ង ១
រពសៀល្រ

ូត្ដល្់ពា៉ា ង ៩ យប់ ពរៀងរាល្់ថ្ថៃ េី ថ្ថៃទី ២៦ មិ ថន្ទ ដល្់ថ្ថៃទី ១ កកកដាពៅស្គល្

មពោស្សេ NABA ។ ស្គល្មពោស្សេ NABA ានទី តំងពៅជាន់ទី ២ ណាោាទី ២ ទល្់មខ
ពភាជនី យដាានបព

អ្
វ នតរជាត្ិ 2Pangea ។ ពោកអ្នក អាចចត្រថយនតពៅអាគ្នរសណា
ា គ្នរណា

្

គ្នទី ២ ពដាយឥត្គិត្ថ្ថា ។
១៣ វគាពផ្សសងពទៀត្ថ្នរដូវោល្ពនុះ នឹ ងម្រត្ូវផ្សាយពៅពល្ើកញ្េក់ទូរទសសន៍
អាទិ ត្យពៅពា៉ា ង ៨ យប់ ចាប់ េីថ្ថៃទី ១២ សីោ រ

ងសាសពរៀងរាល្់ថ្ថៃ

ូត្ដល្់ថ្ថៃទី ៤ ដខវ ិចឆិោដដល្ានោរផ្សាយ

វគា audition វគាាកក់ កណា
ត ល្្តច់ ម្រេ័ម្រត្ និងវគា្តច់ម្រេ័ ម្រត្ ។ សូមតមដាន និងជួ បគ្ននពៅស្គល្
មពោស្សេ NABA ពៅណាោាទី ២ ។ ធាន្ទថា េិត្ជាអ្ស្គេរយ!
អ្ំេីណាោាពវ ើល្ដ៍
ជាមួ យការពង្រីកបន្ថែមថ្មីចុរក្ង្កាយ ណាហ្គាក្ ើលដ៍

មាថបថទប់ង្បក្េទស្វីត ថិ រដឺ លុចសជារ

១.៦៥៨ បថទប់ ក្ោជថី យដ្ឋាថ បាថី យដ្ឋាថ ថិរកលឹប ២៧ កន្ថលរ មណ្ឌលស្ប៉ា ង្បណ្ីតពី រ សាល
មក្ហ្គស្ស្ព NABA ន្ដលមាថ ២.០០០ ក្ៅអី ក្ៅណាហ្គាទី ២ ហ្គរលក់ ទំថិញរួចពថធង្បតិបតតិ
ការក្ដ្ឋយង្កុមហុថ China Duty Free Group ន្ដលជាផ្សារទំ ក្ថើបក្ង្កាមដីទីមួយកនុរង្បក្ទស្កមពុ
ជាន្ដលមាថលក់ ទំថិញមា៉ា កអថតរជាតិ លបីៗ ក្ស្វាកមាថតស្មបូរន្បប ថិរសាលង្បជុំន្ដលបំ ពាក់
ក្ដ្ឋយបរ ិកាារទំ ក្ថើ បៗ ។

ស្ង្មាប់ ស្ំណ្ួរទាក់ ទរថឹរការផ្សសពវផ្សាយ ឬរូបោព ស្ូមទាក់ទរមកកាថ់ ៖
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全新一季柬埔寨达人秀试镜赛
于金界二期 NABA 歌剧院盛大举行
金边 25 日讯，暌违多时，新一季柬埔寨达人秀再次盛大回归！获吉尼斯世界纪录认
证为全世界最成功的真人秀节目，第二季 13 集的柬埔寨达人秀，将在 6 月 26 日于
金界二期 NABA 歌剧院开始进行试镜活动。竞赛最终的胜出者，将可获得高达 1 亿
柬币现金奖，以及金凤 HM 集团的一纸艺人合约。
在这场联合记者会上，柬埔寨首家 3D 影像映射的 NABA 歌剧院获指定为活动官方地
点赞助。达人秀全球执行顾问 Sean Kneal 先生表示：“我想感谢金界允许我们在这
壮观的 NABA 歌剧院进行活动拍摄。我曾到访世界各地的歌剧院，而 NABA 歌剧院
堪称是世界级的水平。”
金凤电视台节目总监 Oeung Sokly 先生表示：“从去年尾开幕至今，NABA 歌剧院举
行了多场本地及国际娱乐演出，其最先进技术的音响和映射系统，以及便利的地理
位置，是举办柬埔寨达人秀最理想的地点。”
金界首席营销官倪维业先生表示：“我们非常荣幸 NABA 歌剧院能获选为最新一季柬
埔寨达人秀的活动举办地点。作为娱乐表演中心，我们不断寻找杰出的合作对象，
就如柬埔寨达人秀般，能够为柬埔寨人民及本土才艺表演者提供一个闪耀国际的机
会。”
值得一提的是，本次柬埔寨达人秀节目，共有 6 场的试镜活动在 NABA 歌剧院举行，
日期从 6 月 26 日至 7 月 1 日。欢迎参与这毕生难逢的试镜机会！或前来为参赛者加
油喝彩，观赏参赛者以最好的表演来获取评审团的青睐。而著名电视艺人 Chea
Vibol 及 San Visal 将担任节目主持，伴随阵容强大的评审团，包括柬埔寨巨星 Preap
Sovath、Khat Sokhim、喜剧演员 Neay Koy 及知名谐星 Neay Krem。
共有 2,000 个席位的 NABA 歌剧院，试镜赛期间将开放给所有参赛者，先到先坐。
试镜活动从 6 月 26 日至 7 月 1 日，每日从下午 1 时至晚上 9 时结束。NABA 歌剧院
地点位于金界二期 2 楼，就在金大庭国际自助餐厅对面，而金界二期也提供室内免
费泊车。

最新一季的 13 集柬埔寨达人秀节目，将从 8 月 12 日至 11 月 4 日，每逢星期日晚上
8 时在金凤电视台播出。别错过了紧张刺激的现场半决赛及总决赛等重要时刻，继
续关注更多节目详情，以及金凤电视台顶级艺人在金界二期 NABA 歌剧院的精彩演
出。
###
关于金界
最新扩建的金界娱乐城，设施包括 1,658 酒店套房及豪华客房、27 家主题餐厅及酒
廊等、两家奢华级水疗中心、一座拥有 2,000 观众席的 NABA 歌剧院、柬埔寨第一
家由中免集团运营的免税购物地下商街、丰富多元的娱乐选择以及顶级的会展及宴
会设备。媒体咨询，敬请联系：

龙美伶女士
资深市场传讯经理
电话: (+855) 10 737 684
电邮: melanieloong@nagaworld.com

李嘉宝女士
资深市场传讯主任
电话: (+855) 10 859 113
电邮: britneyli@nagaworld.com

