ssip

v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto

xelovnebis saxelmwifo
2015 wels

saswavleblis Gmier
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31 იანვარი 2015 წელი

ვერა წიგნაძის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გალა-კონცერტი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I, მე- II, III, IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები

31 იანვარი 2015 წელი

ყველა ვარსკვლავის მატჩი "ALL STAR 2015" თბილისი მოლში.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- III, VII, VIII წლის მოსწავლეები.

4 თებერვალი 2015 წელი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი სსიპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის
საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელს ეწვია. მიხეილ გიორგაძე სასწავლებლის სამხატვრო
ხელმძღვანელს ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს, დირექტორს ზვიად ბაქრაძეს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს,
პედაგოგ-სპეციალისტებსა და სასწავლებლის აღსაზრდელებს შეხვდა.

11 თებერვალი 2015 წელი

სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის მოწვევით სასწავლებელს ესტუმრა
ინგლისის ნაციონალური ბალეტის სოლისტი ელენე გლურჯიძე, რომელიც პედაგოგ-სპეციალისტებსა და
სასწავლებლის აღსაზრდელებს შეხვდა.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- IV, V ,V, VI, VII და VIII წლის მოსწავლეები.

27 თებერვალი 2015 წელი

ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადებიდან 105 წლის იუბილე.
მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I წლის მოსწავლეები და პედაგოგები

27 თებერვალი 2015 წელი

ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმი
ვ. ჭაბუკიანის დაბადებიდან 105 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების IV წლის მოსწავლეები

28 თებერვალი, 1 მარტი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი.
ლ. მინკუსის ბალეტი - "დონ კიხოტი".
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების II, III წლის მოსწავლეები

21, 22 მარტი 2015 წელი

ერთმოქმედებიანი ბალეტების საღამო გრიბოედოვის დრამატულ თეატრში
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების III, V, VII წლის მოსწავლეები

25-დან 31 მარტამდე 2015 წელი

თბილისის ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლების მოსწავლეებმა მიიღეს
მონაწილეობა იტალიაში ქალაქ ბარში „დომენიკო მოდუნის“ საერთაშორისო საბალეტო კონკურსზე
ქ-ბ ნინო ანანიაშვილის ინიციატივით და კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით.
სასწავლებლის მოსწავლემ ნინო ხახუტაშვილმა დაიმსახურა საუკეთესოთაშორის მე-2 ადგილი ნომინაციაში
ვარიაცია. სასწავლებლის მოსწავლემ სალომე ლევერაშვილმა დაიმსახურა საუკეთესოთაშორის მე-3 ადგილი
ნომინაციაში პა-დე-დე, აგრეთვე მე-3 ადგილი ნომინაციაში ვარიაცია. ამასთან ერთად მიმწვევა იაპონიაში გალა
კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად. სასწავლებლის მოსწავლეებმა ჯგუფურ ნომინაციაში დაიკავეს მე-2
ადგილი. საერთაშორისო კონკურსზე სასწავლებლის მოსწავლებს პარტნიორობას უწევდნენ საბალეტო დასის
სოლისტები გიორგი მშვენიერაძე და კარინ ვაშიო.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- VII და VIII წლის მოსწავლეები.

7 აპრილი 2015 წელი

სასწავლებლის მოსწავლებმა ნ.ხახუტაშვილმა, ს.ლევერაშვილმა, თ.თალაკვაძემ, ლ.გოგისვანიძემ რუმინეთში
ქალაქ ტიმიშუარაში მონაწილეობა მიიღეს ქორეოგრაფ ვალენტინ ბარტესის მიერ დადგმულ სპექტაკლში ,,ამაო
სიფრთხილე’’ სადაც დიდი მოწონება და ოვაციები დაიმსახურეს და ასახელეს ქართული ბალეტი.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- VII და VIII წლის მოსწავლეები.
15 აპრილი 2015 წელი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ქართველი მოცეკვავეების საერთაშორისო
საბალეტო კონკურსზე მოპოვებულ გამარჯვებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა.
ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და თბილისის ოპერისა
და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ხელმძღვანელი, პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილი გაუძღვნენ.
გამარჯვებული მოცეკვავეები საქართველოში 10 აპრილს დაბრუნდნენ. საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე
ისინი პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილის ინიციატივით გაემგზავრნენ.

1, 2, 3 მაისი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
saswavleblis moswavleTa gamosaSvebi saRamo
Mmonawileobdnen: saswavleblis swavlebis yvela wlis moswavleebi

3 მაისი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი.
ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის საქველმოქმედო კონცერტი ორ მოქმედებად.
საკონცერტო პროგრამა და ჩიპოლინო.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I, II , III, IV, V, VI, VII, VIII, წლის და I, II , III, IV მოსამზადებელი კლასები.

6 მაისი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი.
ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის ქორეოგრაფიული
ხელოვნებისა და თეატრის მსახიობის განხრის სპექტაკლი ,,ანბანთ-ქება”.
რეჟისორი- ლელა ჭინჭარაული, მუსიკა- ნატა კობიძე, რეჟისორის ასისტენტი- მაკა პაპაშვილი,
მხატვარი- დავით მონავარდისაშვილი, კოსტუმების მხატვარი-ნინო გოგიბერიძე.
სპექტაკლში მონაწილეობას ღებულობენ სასწავლებლის სწავლების მე- II , VI, VII, VIII, წლის მოსწავლეები
ქორეოგრაფიული ხელოვნებისა და თეატრის მსახიობის განხრით.

8 მაისი 2015 წელი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი დარბაზი.
შემეცნებითი პროგრამა, ,,მე მიყვარს კლასიკური საბალეტო მუსიკა”.
ავტორი და წამყვანი ნინო ანანიაშვილი.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- III, IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები.

16 მაისი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი.
ქართულ-იაპონური საბალეტო გალა-კონცერტი.
პროექტი განხორციელდა საქართველოში იაპონიის საელჩოს, კომპანიების JTI-ის და ტოიოტას, ბატონ კაზუო კატოს
მხარდაჭერით
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I წლის და მოსამზადებელი კლასების მე- III , IV წლის მოსწავლეები

26 მაისი 2015 წელი

თბილისის ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებელი. 26 მაისი, რესპუბლიკის მოედანი,
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიება.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- II, III , III, IV, V, VII, VIII წლის მოსწავლეები.

1 ივნისი 2015 წელი

თბილისის ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის დიდი დარბაზი.
საგანმანათლებლო შემეცნებითი საღამო ”რომანტიზმი,არისტოკრატიული სალონები და საუკუნის პორტრეტები.” იდეის
ავტორი და პედაგოგი ქალბატონი მანანა მესხი.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- II, III , III, IV, V წლის მოსწავლეები.

5, 7 ივნისი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ლ. მინკუსის ბალეტი "დონ კიხოტი".
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- II, III და VII წლის მოსწავლეები.
20 ივნისი 2015 წელი

სასწავლებლის მოსწავლეები Performance TEDxTbilisi
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- III და VIII წლის მოსწავლეები.

21 ივნისი 2015 წელი

თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასი გრიბოედოვის თეატრში
საქველმოქმედო სპექტაკლი ადოლფ ადანის ორმოქმედებიანი ბალეტი "ჟიზელი“
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- VII და VIII წლის მოსწავლეები.

8 oqtomberi 2015 წელი

თბილისის საერთაშორისო თეტრალური ფესტივალის ფარგლებში კ. მარჯანიშვილის სახელობის
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო სასწავლებლის ქორეოგრაფიული ხელოვნებისა და თეატრის მსახიობის განხრის სპექტაკლი
,,ანბანთ-ქება”.
რეჟისორი - ლელა ჭინჭარაული.
სპექტაკლში მონაწილეობდნენ სასწავლებლის სწავლების მე- II , VI, VII, VIII, წლის მოსწავლეები .

17-ოქტომბერი 2-ნოემბერი 2015 წელი

ქალბატონ ნინო ანაიაშვილის ინიციატივით და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით საქართველოში
ჩამოვიდა იაპონიაში მოღვაწე რუსი ბალეტმაისტერი ალექსანდრე მიშუტინი, რომელიც სასწავლებლის მოსწავლეებისთვის
დგავს საბალეტო სპექტაკლს დრიგოს მუსიკაზე `არლეკინის მილიონები”. სპექტაკლი წარმოდგენილი იქნება სასწავლებლის
მოსწავლეთა გამოსაშვებ საღამოზე.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- III , IV, V, VI, VII, VIII, წლის მოსწავლეები.

7 ნოემბერი 2015 წელი

თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მცირე სცენაზე, ბალეტის
მოყვარულთა საზოგადოების მიერ ორგანიზებული საღამო. ბალეტის მოყვარულთა საზოგადოებამ სასწავლებლის
მოსწავლეები დააჯილდოვა სიგელებით და სტიპენდიებით:






ანანო წერედიანი - იზუმი ტაკაჰაში
დავით სიჭინავა - გიორგი მშვენიერაძე
ბარბარე მელიქიძე - რიჩარდ ნორლანდი და მერი ე. ჰარტნეტი
ელენე შველიძე - მარიელა ტეფტი







თამარ უსუფაშვილი - ტოშიო და ჰარი კაიტანი
ნიკოლოზ სისაური - ანდრეას ჰეიდინგსფელდერი
ნიკოლოზ ჩიხორია - პამელა ჰივა-ოლივერი
ნუცა თაქთაქიშვილი - ლია გოგოლაშვილი-ნინო ანანიაშვილი
ირინა-ანა რამიშვილი - მაიუმი ინო-ნინო ანანიაშვილი

მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის მე- II, III და IV კლასის მოსწავლეები
და სწავლების -I, მე- III , IV, VIII კლასის მოსწავლეები

21, 22 ნოემბერი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი.
ლ. მინკუსის ბალეტი - "დონ კიხოტი".
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- IV, V წლის მოსწავლეები.

24 ნოემბერი 2015 წელი

რუსთველის საზოგადოებამ მწერალთა სახლში შეხვედრა მოუწყო თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის
საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელს, პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილს.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- IV წლის მოსწავლეები.

10 დეკემბერი 2015 წელი

ფოტოკადრები

ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი სტუმრად რუსთავი 2-ის ეთერში, "დილა მშვიდობისა საქართველო".
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I და მე- IV წლის მოსწავლეები.

16 დეკემბერი 2015 წელი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, თბილისის საკონცერტო დარბაზში მსოფლიოში
ცნობილი ქართველი სოპრანოს ნინო მაჩაიძის კონცერტი გაიმართა.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- IV წლის მოსწავლეები.

25 დეკემბერი 2015 წელი

თბილისის ა.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი.
კონცერტი ორ მოქმედებად საკონცერტო პროგრამა და "მძინარე მზეთუნახავი".
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის I, II III , IV კლასის მოსწავლეები
და სწავლების - I, II III , IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები

