
ssip  v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto  

xelovnebis saxelmwifo   saswavleblis Gmier  

2014 wels  gaweuli muSaobis angariSi:  

 

 

1 იანვარი 2014 წელი 

 

 

                 
 

 

 

საახალწლო ნანუკას შოუ რუსთავი 2 -ის ტელეეთერში. 

 

მონაწილეობდნენ: 
 

სასწავლებლის სწავლების მე- VIII წლის მოსწავლეები 
 

 

27 იანვარი 2014 წელი 

 

 

         
 

 

 

wminda ნინოს  dRisadmi  მიძღვნილი გადაცემა იმედის დილაში. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების მე- II წლის მოსწავლეები 

 

 

 

 

 



6 თებერვალი 2014 წელი 

 

 
 

 

მაკნატუნას სოლისტები სხვა-შუადღეში რუსთავი 2-ზე. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების IV, V წლის მოსწავლეები 

 

 

 

14 თებერვალი 2014 წელი 

 

 

          
 

 

Wedding Fair 2014, Garden Hall-ში. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების IV წლის მოსწავლეები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15, 16, 28 თებერვალი 2014 წელი 

 

 

                       
 

 

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

 

პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი - "მაკნატუნა". 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების IV, V წლის მოსწავლეები 

 

 

 

17 -23 თებერვლი 2014 წელი 

 

 

     
 

 

გერმანიის ქალაქ ბერლინის საერთაშორისო ცეკვის ფესტივალი TANZOLYMP 2014. 

 

ვ.ჭაბუკიანის სასწავლებლის მოსწავლემ სალომე ლევერაშვილმა ინდივიდუალურ ცეკვაში დაიმსახურა მე-2 ადგილი, 

 

ჯგუფურ ცეკვაში სასწავლებლის მოსწავლეებმა: სალომე ლევარაშვილმა, ქეთევან კობახიძემ, ლანა გოგისვანიძემ და  

 

ნინო ხახუტაშვილმა დაიმსახურეს მე-4 ადგილი.  

 

 

 



27 თებერვალი 2014 წელი 

 

     

 

ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმი 

ვ. ჭაბუკიანის დაბადებიდან 104 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების მე-III წლის მოსწავლეები. 

 

 

27 თებერვალი 2014 წელი 

 

 

 
 

                   
 

ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადებიდან 104 წლის იუბილე. 

მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი და სასწავლებლის მცირე თეატრი 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების I, V , VI, VII და VIII წლის მოსწავლეები და პედაგოგები 

 

 

 



24 მარტი 2014 წელი 

 

   

 

                               

 

სასწავლებლის დიდ დარბაზში გაიმართა საკონცერტო ნომრების ჩვენება. 

სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის  

მოწვევით ჩვენებას ესწრებოდნენ მარინის თეატრის პედაგოგ-ქორეოგრაფი დიმიტრი კორნეევი და ამავე თეატრის 

პედაგოგ-რეპეტიტორი ირინა კორნეევა. აგრეთვე ჩვენებას დაესწრნენ სასწავლებლის პედაგოგ-სპეციალისტები 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების მე- II, III, IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები 

 

25 მარტი 2014 წელი 

 

   



                                

 

სასწავლებლის თეატრალური ოთახი. 

შეხვედრა ქართველ მწერალ-დრამატურგთან ლაშა ბუღაძესთან. 

მონაწილეობდნენ სასწავლებლის ქორეოგრაფიული ხელოვნებისა და თეატრის მსახიობის განხრის სწავლების მე-6 და 

მე-7 წლის მოსწავლეები. 

 

 

11 აპრილი 2014 წელი 

 

     

 

                               

 

სასწავლებლის მცირე სცენა 

ლიტერატურული საღამო 

მოცარტი. ამაღლებული და მიწიერი 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების II წლის მოსწავლეები 

 



11 აპრილი 2014 წელი 

 

     
 

სასწავლებლის მცირე სცენა 

ლიტერატურული საღამო 

ცეკვის დაბადება. იოანე ნათლისმცემელის მიხედვით. (სახარება,მითოლოგია,ქორეოგრაფია) 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების VIII წლის მოსწავლეები 

 

26, 27 აპრილი 2014 წელი 

 

        

                                                         

 

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი. 

ზ.ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასი 

ლ. მინკუსის ბალეტი - "დონ კიხოტი". 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების II, III, IV წლის მოსწავლეები 

 



8, 9 მაისი 2014 წელი 

 
თბილისის  ა.გრიბოედოვის  სახელობის  რუსული  სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი 

saswavleblis moswavleTa gamosaSvebi saRamo  

მონაწილეობდნენ:  saswavleblis swavlebis yvela wlis moswavleebi 

 

ჟურნალ რეიტინგის # 20-ში ქალბატონ ლელა ზურაბიანის სტატია ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების 

სასწავლებლის გამოსაშვები საღამოს შესახებ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



              
 

              
 

              
 

 

 

11 მაისი 2014 წელი 

 

 

         
 

                    



 

  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის – ექსპერიმენტული დარბაზი 

 

ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის ქორეოგრაფიული 

ხელოვნებისა და თეატრის მსახიობის განხრის სპექტაკლი, 11-პიესა ანუ პრეისტორიული გაკვეთილი.                                  

ლაშა ბუღაძის 25 პპ. 

რეჟისორი- ლელა ჭინჭარაული, მუსიკალური გამფორმებელი- ნ.კობიძე, მხატვარი- დავით მონავარდისაშვილი, 

ქორეოგრაფი -უილიამ პრატი 

სპექტაკლში მონაწილეობას ღებულობენ სასწავლებლის სწავლების მე-10, 11 წლის მოსწავლეები . ქორეოგრაფიული 

ხელოვნებისა და თეატრის მსახიობის განხრით. 

 

23 მაისი 2014 წელი 

 

     

 

თბილისის საკონცერტო დარბაზი. 

ბალანჩინის საიუბილეო საღამო. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების II, III, IV წლის მოსწავლეები 

 

 

 

8 ივნისი 2014 წელი 

 

                 

 



თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი. 

                ზ.ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასი 

ბალეტი "ამაო სიფრთხილე". 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების VI წლის მოსწავლეები 

  

 

17 ივლისი 2014 წელი 

 

                          
 

 

ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის მოსწავლეთა კონცერტი 

ქობულეთის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების I, II, III, IV წლის მოსწავლეები 

 

4 ოქტომბერი 2014 წელი 

 

     

 

     



                     

 

თბილისი მეტეხი პალასში ბალეტის მოყვარულთა საზოგადოების მიერ ორგანიზებული საღამო.  

ბალეტის მოყვარულთა საზოგადოებამ სასწავლებლის მოსწავლეები დააჯილდოვა სიგელებით და სტიპენდიებით: 

 სიჭინავა დავით - კონსტანტინ baკკერ 

 სისაური ნიკოლოზ - კონსტანტინ bაკკერ 

 ქარდავა სოფიო - კონსტანტინ bაკკერ 

 ჩიხორია ნიკოლოზ – სოფია სტრანიჩსკი 

 ჯაფარიძე ნია – მიშელ და ნილ დანი 

 ძვაბავა ბარბარე – მერილ და ჯანეტ ბლექმენი 

 ბერიძე ნიცა – იზუმი ტაკაჰაში 

 ზირაქაშვილი მარი – ანდრეას ჰეიდინგსფელდერი 

 ცერცვაძე ნენე – რიჩარდ ნორლანდი და მერი ჰარტნეტი 

 სვიმონიშვილი ლიზი – მასაიოში და ჯუნკო კამოჰარა 

 წერედიანი ანანო - მაიუმი ინო 

 იარაჯული სალომე - ლია გოგოლაშვილი 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის I, II, III და IV კლასის მოსწავლეები 

და სწავლების მე- III და IV კლასის მოსწავლეები 

11 ოქტომბერი 2014 წელი 

               

 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი.  

ოლიმპიური კომიტეტის 25 წლისთავის გახსნა. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების III, IV წლის მოსწავლეები 

 



7 ნოემბერი 2014 წელი 

 

    

 

ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სატელევიზიო შოუ ,,ბრავო”. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების მე- V წლის მოსწავლეები 

 

 

16 ნოემბერი 2014 წელი 

 

     

 

                                       

 

ქართული ბალეტის მეგობართა საზოგადოების მიერ ოპერისა და ბალეტის თეატრის განახლებული შენობის 

დაათვალიერების მიზნით ორგანიზებული საღამო. 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების მე- III და IV წლის მოსწავლეები. 



24 dekemberi 2014 weli 

                         

        

   

                                                                                                           

თბილისის ა. გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

saaxalwlo koncerti:  

   pirveli moqmedeba – sakoncerto programa                                                          

  meore moqmedeba – premiera , speqtakli ` Cipolino ~ 

მონაწილეობდნენ: 

სასწავლებლის სწავლების  pir -I, II, III, IV, V, VI, VII და VIII წლის მოსწავლეები,  agreTve mosamzadebeli ganyofilebis 

yvela klasis (I, II, II, IV) da wlis  moswavleebi. 


