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2017 wels  gaweuli muSaobis angariSi:

13 იანვარი 2017 წელი

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
"ახალი წელი ანდრეს ლიეპასთან ერთად". საღამო მიეძღვნა ქართული ბალეტის მეგობართა საზოგადოების 10 წლის იუბილეს
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I, II, V, V I, V I I კლასის მოსწავლეები.



17 იანვარი 2017 წელი

მეგა შოუ "შენ შეგიძლია ცეკვა"- ფინალი
პროექტ "შენ შეგიძლია ცეკვა" -ს გამარჯვებული გახდა ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
მოსწავლე ნიტა ლომიძე (სწავლების მე-IV წელი)

ფოტოკადრები



28 იანვარი 2017 წელი

ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი.
სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის მოწვევით გაიმართა მასტერ-კლასი კლასიკურ
ცეკვაში ბელორუსიის რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის ტატიანა შემეტოვეცის ხელმძღვანელობით
მასტერ-კლასს დაესწრნენ სასწავლებლის პედაგოგ-სპეციალისტები
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების V წლის მოსწავლეები.

ფოტოკადრები



18, 19 თებერვალი 2017 წელი

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ჯორჯ ბალანჩინის ქორეოგრაფიის საღამო
გენიალური ქორეოგრაფის ჯორჯ ბალანჩინის საღამოზე მისი სამი ბალეტი - "მოცარტიანა", "კონჩერტო ბაროკო" და "სერენადა"
იქნა წარმოდგენილი.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების V წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები

27 თებერვალი 2017 წელი

ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადებიდან 107 წლის იუბილე.
მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I წლის მოსწავლეები და პედაგოგები.

ფოტოკადრები



27თებერვალი 2017 წელი
ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი და სასწავლებლის მოსწავლეები "იმედის დილაში,"
ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადებიდან 107 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ გადაცემაში.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების V წლის მოსწავლეები.

10 მარტი 2017 წელი

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
საბალეტო გალა-კონცერტი პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილის მონაწილეობით, რომელიც მისი სასცენო მოღვაწეობის 35
წლისთავს მიეძღვნა.
საქართველოს სახელმწიფო ბალეტმა გალა-კონცერტზე წარმოადგინა პ. ჩაიკოვსკის ბალეტის „მძინარე მზეთუნახავის“ მესამე
მოქმედება, გრან-პა (Grand Pas)ლუდვიგ მინკუსის ბალეტიდან "დონ კიხოტი" და ჯორჯ ბალანჩინის ერთმოქმედებიანი ბალეტი
"სერენადა".
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე- III, IV, V, VI - წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები



ახალი ამბები

25, 26, 27, 28, 29 მარტი 2017 წელი

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
"წუნა და წრუწუნა" საბავშვო ბალეტი ორ მოქმედებად მერი დავითაშვილის მუსიკაზე.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების მე-II, III, IV, V - წლის მოსწავლეები და I- მოსამზადებელი კლასის მოსწავლე

ფოტოკადრები



29, 30 აპრილი 2017 წელი

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი.
მინკუსის ბალეტი "დონ-კიხოტი"
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების III, IV, V წლის მოსწავლეები.

ფოტოკადრები



9 ივნისი 2017 წელი

ორიფლეიმის დიდი საიუბილეო შეხვედრა შატო მუხრანში
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების V, VI წლის მოსწავლეები.

ფოტოკადრები

21, 23, 25 ივნისი 2017 წელი

თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
თბილისის საბალეტო ფესტივალის ფარგლებში ა. კრეინის „ლაურენსიის“ პრემიერა. ვახტანგ ჭაბუკიანის ცნობილი ბალეტის
ახალი ქორეოგრაფიული რედაქცია და დადგმა ნინო ანანიაშვილს ეკუთვნის.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის - I კლასის მოსწავლე
და სწავლების -I კლასის მოსწავლეები

ფოტოკადრები





iვლისი 2017 წელი

თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალის მეშვიდე სპექტაკლი - ჩაიკოვსკის "გედების ტბა" პოლონეთის ნაციონალური
ბალეტის წამყვანი სოლისტების ჩინარა ალიზადეს და ვლადიმირ იაროშენკოს მონაწილეობით.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები.

ფოტოკადრები



2 ივლისი 2017 წელი

თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი და 165-ე სეზონი, დიდი საბალეტო გალა-კონცერტით დაიხურა
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების II, III, IV, V, VI, VII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები

15-ივლისიდან 7-აგვისტომდე 2017 წელი

იაპონია. ქ. ტოკიო
ერთობლივი პროექტი ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის მხარდაჭერით - ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო
ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი და იაპონიის ქ. ტოკიოს საერთაშორისო საბალეტო სკოლა.ლ. მინკუსის ბალეტი -
"დონ კიხოტი"
სასწავლებელის მოსწავლეებმა აგრეთვე მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ტოკიოში გამართულ საერთაშორისო საბალეტო
კონკურსზე. სასწავლებლის მოსწავლემ ლიზი ავსაჯანიშვილმა დაიმსახურა საუკეთესოთაშორის 1- ადგილი ნომინაციაში
ვარიაცია. აგრეთვე სასწავლებლის ოთხი მოსწავლე საუკეთესოთა ათეულში შევიდა.



ტოკიოში ასევე სასწავლებლის მოსწავლეებმა გაიარეს მასტერ- კლასი მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავთან Dominique Khalfouni,-
სთან
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები

24 ივლისი- 5 აგვისტო 2017 წელი

ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის მოსწავლეები მელორ ჟორჟოლიანი და გიორგი
ფოცხიშვილი ქალბატონი ნინო ანანიაშვილისა და ქალბატონ ელენე გლურჯიძის ინიციატივით იმყოფებოდნენ ინგლისში
ქალაქ ლონდონში ორკვირიან საზაფხულო კურსებზე.მოსწავლეების სრული დაფინანსება უზრუნველყო ელენე გლურჯიძემ -
(ინგლისის ნაციონალური ბალეტის სოლისტი).

ფოტოკადრები



9 - 14 სექტემბერი 2017 წელი

ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის თეატრალური დარბაზი.
გერმანიაში მოღვაწე ქორეოგრაფის ანნა მელნიკოვას მასტერ - კლასი.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები





15 სექტემბერი 2017 წელი

ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებელის დიდი დარბაზი.
ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის შეხვედრა მოსწავლეებთან ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით.

ფოტოკადრები



20 სექტემბერი 2017 წელი
ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალურ ბინა-მუზეუმში 2017 წლის 20 სექტემბერს 17:00 საათზე გაიხსნა გამოფენა: "იაპონია და
ქართული ბალეტი". ვახტანგ ჭაბუკიანის მიერ დაწყებული ურთიერთანამშრომლობის გზა, ორი ქვეყნის საბალეტო
სფეროს შორის, დღესაც გრძელდება. გამოფენის გახსნის დღეს, დამსწრე საზოგადოება შეხვდა ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის პედაგოგებს ქეთევან მოწონელიძეს, ლარისა
ჩხიკვიშვილსა და მათ მოსწავლეებს, რომლებმაც ისაუბრეს და წარმოადგინეს ფოტო და ვიდეო მასალა ვ. ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელისა და იაპონიის, ქ. ტოკიოს საერთაშორისო
საბალეტო სკოლის ერთობლივ პროექტზე.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების V, VI, VII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები



21 ოქტომბერი 2017 წელი

თბილისის ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი.
ვაჟა დურგლიშვილის საიუბილეო კონცერტი
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების VIII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები



28 ოქტომბერი 2017 წელი

ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებელს ესტუმრა რუსეთის სახალხო არტისტი, ბალერინა
ილზი ლიეპა თავის მოსწავლეებთან ერთად, რომელებიც პედაგოგ-სპეციალისტებსა და სასწავლებლის აღსაზრდელებს
შეხვდნენ. ჩატარდა ერთობლივი კლასიკის გაკვეთილი.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების III წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები



28, 29 ოქტომბერი 2017 წელი

თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
კრეინის ბალეტი "ლაურენსია"
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების I, II, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები



31 ოქტომბერი 2017 წელი

ბიბლუსი გალერეაში (კანდელაკის 7), გაიმართება დიდი ლიტერატურული კონკურსის, "გახდი ბესტსელერის ავტორის",
გამარჯვებულის, თათული ღვინიანიძის რომანის "აღიარება ხელისგულზე", პრეზენტაცია.
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების VII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები



3 დეკემბერი 2017 წელი

თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წითელი დარბაზი.
ბალეტის მოყვარულთა საზოგადოების მიერ ორგანიზებული საღამო. ბალეტის მოყვარულთა საზოგადოებამ სასწავლებლის
მოსწავლეები დააჯილდოვა სიგელებით და სტიპენდიებით:

 ელენე მახარაძე -ლია გოგოლაშვილის სახელობის სტიპენდია
 გურამ ელისაშვილი - იან და ფრანჩესკა კელის სახელობის სტიპენდია
 ნიკა რუხაძე - რაუნტრი-გრინფილდის სახელობის სტიპენდია
 მარიამ გედეხაური - ანდრეას ჰეიდინგსფელდერის სახელობის სტიპენდია
 ნინა მერაბიშვილი - სტეფანო კრეშენცის სახელობის სტიპენდია
 ნია ქისიშვილი - ჯონ რობინსონის სახელობის სტიპენდია
 გურამ ელერდაშვილი - თბილისის ცეკვის ვორკშოპის სახელობის სტიპენდია
 თორნიკე ტოკლიკიშვილი -თბილისის ცეკვის ვორკშოპის სახელობის სტიპენდია
 დავით სიჭინავა - პამელა ჰლივა-ოლივერის სახელობის სტიპენდია
 ანანო წერედიანი - გიორგი მშვენიერაძის სახელობის სტიპენდია
 ნუცა ბურჭულაძე - მაიუმი ინოს სახელობის სტიპენდია
 მარიამ თალაკვაძე -გარი დანკლის სახელობის სტიპენდია
 ნიცა ბერიძე - იოს და ალეიდ დაუმას სახელობის სტიპენდია
 სალომე ჩიტაშვილი - პირიო ტურკის სახელობის სტიპენდია
 თათია გულიშვილი - ქარო ვილკის სახელობის სტიპენდია
 ქრისტინა მიმინოშვილი - ჯენეტ ბლექმენის სახელობის სტიპენდია
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის - I, მე- II, IIIდა IV კლასის მოსწავლეები და სწავლების - მე-III , IV, V წლის
მოსწავლეები

ფოტოკადრები



21 დეკემბერი 2017 წელი
გალერია თბილისი.
PANDORA -ს მეორე კონცეპტუალური მაღაზიის საზეიმო გახსნა!
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის სწავლების VIII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები
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ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელის საახალწლო კონცერტი ორ
მოქმედებად საკონცერტო პროგრამა და ი.ბაიერის ბალეტი "თოჯინების ფერია"
მონაწილეობდნენ:
სასწავლებლის მოსამზადებელი ჯგუფის - I, მე- II, IIIდა IV კლასის მოსწავლეები
და სწავლების -I, მე-II, III , IV, V, VI, VII, VIII წლის მოსწავლეები

ფოტოკადრები




