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წინანდლის ფესტივალი     
Tsinandali Festival



The belief that music carries the power to unite all human beings, regardless 

of their nationality, political and religious convictions and social status has 

always guided my choices. I have therefore accepted with great enthusiasm 

the invitation to become Music Director of the Tsinandali Festival and I 

completely support its commitment to inspire a new generation of musicians 

selected across neighbouring countries to create the Pan-Caucasian 

Youth Orchestra. I am convinced all of us can influence the development 

of a better society, one based on values of respect, tolerance and 

understanding through initiatives like the Pan-Caucasian Youth Orchestra 

where these wonderful young people get the chance to live, work – and 

most importantly – listen to each other as they come together to make 

music. I am grateful to Avi and Martin for having invited me to take part in 

this exciting project.

Music Director of Tsinandali Festival 
Gianandrea Noseda

მჯერა, რომ მუსიკას აქვს ძალა გააერთიანოს ადამიანები, მიუხედავად 

მათი წარმომავლობისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური მრწამსისა და 

სოციალური სტატუსისა და ეს რწმენა ყოველთვის განსაზღვრავდა ჩემს 

არჩევანს. ამიტომაც დიდი ენთუზიაზმით დავთანხმდი მოწვევას ვიყო 

წინანდლის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი იმ მისწრაფებით, 

რომ კავკასიის რეგიონში შერჩეული ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსე-

ბისგან შევქმნათ ახალი მუსიკალური თაობა, რომელსაც გავაერთი-

ანებთ პან-კავკასიურ ახალგაზრდულ ორკესტრში. ახალგაზრდული 

ვნებით, ერთობლივი შემოქმედებით და საერთო ღირებულებების გა-

ზიარებით, რომელსაც ახალგაზრდები არ დაიშურებენ შემოქმედებითი 

მწვერვალებისკენ მიმავალ გზაზე, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერ-

თად შევძლებთ წვლილი შევიტანოთ უკეთესი, ურთიერთპატივისცემა-

ზე, ტოლერანტობაზე და მიმღებლობაზე დაფუძნებული საზოგადოების 

შექმნაში. მადლობელი ვარ ავისი და მარტინის, იმისათვის, რომ მომიწ-

ვიეს ამ არაჩვეულებრივ პროექტში.    

წინანდლის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი
ჯანანდრეა ნოზედა
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The Tsinandali Foundation is committed to investing in the bright and peaceful future

of the talented young musicians of this region. Our vision for the Tsinandali Estate from 

day one, when Silk Road Group engaged with the project, was to establish a meaningful 

and sustainable cultural and educational center in Georgia. Our friends and partners 

joined the project with the same understanding. The importance of the Language of 

Music initiative cannot be underestimated, as music is the most powerful ambassador 

for peace, prosperity and for strengthening cultural and economic ties between 

Caucasian nations.

Founder and Chairman of Silk Road Group 
George Ramishvili

წინანდლის ფესტივალი მოწოდებულია შეიტანოს წვლილი რეგიონში ნიჭიერი

ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ნათელი და მშვიდობიანი მომავლის უზრუნველ-

ყოფის საქმეში. ჩვენი ხედვა პირველივე დღიდან, როდესაც სილქ როუდ 

ჯგუფმა წინანდლის პროექტი წამოიწყო, იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობით 

დატვირთული, მდგრადი კულტურული და საგანმანათლებლო ცენტრის 

ჩამოყალიბება. ჩვენი მეგობარები და პარტნიორები იგივე სულისკვეთებით 

შემოგვიერთდნენ. მუსიკის ენის მნიშვნელობა ძალიან დიდია, მუსიკა მშვიდობის, 

კეთილდღეობის და კავკასიის ხალხთა შორის კულტურული და ეკონომიკური 

კავშირების განმტკიცების ყველაზე ძლიერი ელჩია.

სილქ როუდ ჯგუფის დამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
გიორგი რამიშვილი
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It is my profound honour to be one of the founders of the Tsinandali Foundation and

Festival. Rarely in life does one come across an opportunity this unique – a chance to

help lay the foundations for the establishment of a centre for cultural exchange and

the gathering of human and intellectual capital. United by music and a common

understanding of the centrality of the arts, Tsinandali will be a place where people

from all cultures – in particular young people – will participate in open exchanges in a

dynamic and free environment and have a continuous journey of discovery. It is my hope

that the dream of Tsinandali will be shared by countless visitors for many

generations to come.

Founder and Board Member
Yerkin Tatishev

ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ვარ წინანდლის ფონდისა და ფესტივალის ერთ-

ერთი თანადამფუძნებელი. ცხოვრებაში იშვიათად გვხვდება ასეთი უნიკალური 

შესაძლებლობა, რომ მიიღო მონაწილეობა კულტურული ცენტრის, ადამიანური 

და ინტელექტუალური კაპიტალის თავმოყრის ადგილის დაარსებაში. მუსიკის და 

ზოგადად ხელოვნების უზენაესობის ირგვლივ გაერთიანებული, წინანდალი იქნება 

ადგილი,  სადაც ყველა კულტურის ადამიანი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, 

ეზიარებიან ღია კულტურულ მიმოცვლას, დინამიურ და თავისუფალ გარემოს  და 

უწყვეტ გზას ახალი აღმოჩენებისკენ.  იმედი მაქვს, რომ წინანდლის ოცნებას 

გაიზიარებს როგორც ახლანდელი, ისე უამრავი მომავალი სტუმარი.  

დამფუძნებელი და ბორდის წევრი
ერკინ ტატიშევი
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Tsinandali Festival Founders and Artstic Directors
Martin Engstroem, Avi Shoshani 

სულ თავიდან, როდესაც გიორგი რამიშვილმა მოგვმართა წინანდალში მუსიკალური 

ფესტივალის მოწყობის თაობაზე, მისმა ხედვამ და ენთუზიაზმმა ძალიან სწრაფად 

დაგვარწმუნა, რომ ნამდვილად რაღაც განსაკუთრებული შეიძლება გამოგვივიდეს. 

შემდეგ წინანდალში ჩამოვედით და აღმოვაჩინეთ ალექსანდრე ჭავჭავაძის არაჩ-

ვეულებრივი მამული, დაგვატყვევა ამ მხარის სილამაზემ, ხალხის სტუმართმოყვა-

რეობამ და იმ შესაძლებლობებმა, რომელიც მაშინვე წარმოვიდგინეთ.  

ამას მოჰყვა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და სხვა მთავრობის წევრებთან, 

იმისთვის რომ გვენახა, რა სახის თანადგომას გაუწევდა სახელმწიფო წინანდალში 

საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის დაარსებას. მათი ხედვა და ენთუზიაზმი 

გიორგისას დაემთხვა და ჩვენ საბოლოოდ დავრწმუნდით, რომ ამ წამოწყებაში მო-

ნაწილეობა ნამდვილად გვინდოდა. 

კონცეფცია, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, გულისხმობდა სრულფასოვან, ფართო-

მასშტაბიან მუსიკალურ ფესტივალს თანმხლები საგანმანათლებლო პროგრამით 

და ახალაზრდული პან-კავკასიური ორკესტრის შექმნას. ჩვენთვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი იყო 18-28 წლის მუსიკოსებით დაკომპლექტებული ორკესტრის შექ-

მნა კავკასიის რეგიონში, რომელიც ისტორიულად კულტურული მრავალფეროვნების 

კერა იყო, მარამ ვერ აუარა გვერდი მტრობისა და ეროვნებათშორისი შუღლის გა-

მოვლინებებს. 

წინანდლის მამულში რეგიონალური მნიშვნელობის კულტურული ცენტრის ჩამოყა-

ლიბება ჩვენთვის დიდი ენთუზიაზმის წყაროა და იმედი გვაქვს, რომ ფესტივალის 

ყველა მონაწილე, მუსიკოსების ჩათვლით, ამ შესანიშნავი და საინტერესო ინიცი-

ატივის ქმედითი ელჩები იქნებიან. 

წინანდლის ფესტივალის თანადამფუძნებლები და სამხატვრო ხელმძღვანელები
მარტინ ენგსტროემი, ავი შოშანი 
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When George Ramishvili initially approached us to start a music festival in Tsinandali it 

didn’t take long before his vision and enthusiasm convinced us that this was something 

that could be very special. We then travelled to Tsinandali and discovered the wonderful 

estate of Alexander Chavchavadze and were taken aback with the beauty of the region, 

the friendliness of the people and the possibilities we imagined.

Meetings followed with the Prime Minister and four other ministers in order to understand 

the government’s proposed support for an international music festival in Tsinandali. Their 

vision and enthusiasm matched those of George’s so we knew that this was something 

we wanted to be part of.

The concept we developed was for a fully-fledged music festival accompanied by an 

academy and the creation of the Pan-Caucasian Youth Orchestra. The creation of this 

youth orchestra for musicians aged between 18-28 was vital to us as the Caucasian 

region has historically been a melting pot for cultural exchange but also of long-lasting 

hostilities. By giving these players the chance to work together and learn from the best 

international musicians we are convinced this will bring better understanding of each 

other and create lasting friendships across the region and beyond.

Establishing the Tsinandali Estate as a regional cultural centre is something we are very 

enthusiastic about and we hope that everyone, artists included, will become effective 

ambassadors for this wonderful and exciting new initiative.
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The Minister of Education, Science, Culture and Sport of Georgia
Mikheil Batiashvili

ძალზე საინტერესო ისტორიისა და სახელოვანი მუსიკალური ტრადიციის მქონე, 

ულამაზესი წინანდალი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენის დაბადების ად-

გილად გვევლინება. წინანდლის მუსიკალური ფესტივალი ამბიციური პროექტია, 

მსოფლიოს წამყვან მუსიკოსთა, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს სინერგიის 

მისაბაძი მაგალითი. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ფესტივალის თანმხლები 

საგანმანათლებლო პროგრამა უმაღლესი რანგის პროფესიონალებთან და თანა-

ტოლებთან შემოქმედებითი ურთიერთობების უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს 

რეგიონის ახალგაზრდა მუსიკოსებს.

მჯერა, რომ წინანდლის ფესტივალი თავად იქცევა მნიშვნელოვან ტრადიციად, მი-

ზიდულობის ცენტრად კავკასიისა და მსოფლიოს შემოქმედთა თუ მსმენელთათვის.

მადლობას ვუხდი და სამინისტროს სახელით, კვლავაც თანადგომას ვპირდები 

ფესტივალის ინიციატორებს, ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს.

მუსიკის მოყვარულებს კი დიდ ხელოვნებასთან ზიარების ამ განსაკუთრებულ შე-

საძლებლობას ვულოცავ.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
მიხეილ ბატიაშვილი

Beautiful Tsinandali, which is a place of remarkable history and equally remarkable 

musical tradition, has now become a cradle of yet another important event. Tsinandali 

Festival is an ambitious project, exemplifying a synergy between the world’s prominent 

musicians, the private company and the Government. Especially gratifying is the fact 

that the educational programme embedded in the Festival provides the youth of the 

region with a unique opportunity for creative relationships with the highest rank music 

professionals as well as their peers. 

My strong belief is that the Tsinandali Festival will be evolving as an important tradition 

and a center of attraction for the artists and audience as from the Caucasus so from the 

rest of the world alike.  

I would like to thank the initiators, organizers and participants of the Festival and make a 

promise of the continuous support on behalf of the Ministry. 

And congratulations to the music lovers on this special opportunity to experience the 

great art of music.
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General Director
David Sakvarelidze

„თავდაპირველად იყო“...

სამყაროს შექმნაზე ჯერ-ჯერობით ძალიან ცოტა რამ ვიცით. თითქმის არაფერი. 

რამდენ ენერგიას, დროს და თანხას ხარჯავს კაცობრიობა ექსპერიმენტებზე იმისთ-

ვის, რომ გაიგოს სულ მცირედიც კი... კარგად არ ვიცი, რა შედეგები გვაქვს ამ მიმარ-

თულებით, მაგრამ ის კი მახსოვს, რომ ყოველი ასეთი მეცნიერული ექსპერიმენტი 

მთავრდება ერთი და იმავე ფრაზით: „ნაწილაკები რაღაც ხმებს გამოსცემენ“. 

ჩვენც ერთგვარად სამყაროს საიდუმლოების ამოცნობისთვის ვიკრიბებით წინანდალ-

ში და ვერთიანდებით, რათა უფრო ღრმად და საფუძვლიანად შევიგრძნოთ სიცოცხ-

ლე. ჩვენ, კლასიკური მუსიკის მოყვარულები, იმით განვსხვავდებით მეცნიერებისგან, 

რომ უკვე დიდი ხანია აღმოჩენილი გვაქვს – ყველაფრის საწყისი ბგერაა. ბგერა ქმნის 

ჰანგებს, მუსიკას, რომელიც გვასულდგმულებს, გვახარებს, გვატირებს, გვაყვარებს, 

აღგვაფრთოვანებს და გვაცოცხლებს. წინანდლის ფესტივალი უპირველეს ყოვლისა 

არის დიდი სურვილი მუსიკით ამოვხსნათ სამყაროს საიდუმლოებანი. ჯერ ჩვენს რე-

გიონში მცხოვრები ადამიანები ჩავრთოთ ამ პროცესში, შემდეგ კი სხვებიც. ერთად 

ხომ უფრო გაგვიადვილდება სამყაროს საიდუმლოებათა ამოხსნა. მეგობრებო, შემოგ-

ვიერთდით, ვისაც უკვე დიდი ხანია გწამთ, რომ თავდაპირველად იყო ბგერა.

გენერალური დირექტორი
დავით საყვარელიძე

In the beginning was...

We know very little about the creation of the Universe. Yet. Almost nothing, in fact. Mankind 
exerts effort and time and money on experiments to discover even small clues to knowing 
just a little more... I am not sure what the results of these efforts are but I do remember that 
scientific experiments found that there are particles which emit some kind of sound.  

In a sense, we are gathering in Tsinandali to discover the mystery of the Universe, we are
uniting to feel life more profoundly. We who love classical music differ from scientists 
because we discovered a long time ago that sound is a universal beginning. Sound is a 
source of melody and harmony, of music that pleases and amuses, makes us cry and love, 
excites us and gives us life itself. Through Tsinandali Festival we may decipher the uni-
versal mysteries through music. Let closer neighbours join us first and then let's expand 
it to others further afield. Because together it will be easier to unravel the mysteries of the 
world, don’t you think? So dear friends, come and join us, especially those friends who 

believe that in the beginning was... Sound.



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 1 98

This celebration of classical music takes place from 8th to 22nd 
September. 

The Tsinandali Festival is a unique, large scale musical event 
with worldwide significance and it is a huge privilege to be a 
supporter of this project. 

The main values of Silknet are the promotion and sup-
port of cultural heritage, the arts, education and innova-
tion. We are proud to support the transformation of the 
Tsinandali estate into an educational and cultural hub in 
the region, thanks to this Festival.

We believe that every year Tsinandali Festival will be an 
unforgettable and joyous celebration for lovers of classical 
music. 

It’s all connected.
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ნიკოლას ანგელიხმა ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლა 5 წლის ასაკში დედის ხელმძღ-

ვანელობით დაიწყო. 13 წლისამ ჩააბარა პარიზის მუსიკის უმაღლეს ეროვნულ კონსერ-

ვატორიაში, სადაც სწავლობდა  ალდი ჩიკოლინის, ივონ ლორიოს, მიშელ ბეროფისა და 

მარი ფრანსუაზ ბუკეს ხელმძღვანელობით. 1989 წელს მან მოიგო კლევლენდის კაზა-

დეზიუსის სახელობის საერთაშორისო კონკურსის მეორე პრემია, 1994 წელს კი – ჯინა 

ბახაუერის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის პირველი პრემია. 1996 

წელს ანგელიხი გახლდათ კადენაბიას (იტალია) საერთაშორისო სფორტეპიანო ფონდის 

მიწვეული არტისტი. 2002 წელს მან მიიღო „ახალგაზრდა ტალანტის ჯილდო“, დაწესე-

ბული „რურის საერთაშორისო საფორტეპიანო ფესტივალის“ (გერმანია) მიერ. პრიზი მას 

თავად ლეონ ფლაიშერმა გადასცა, ხოლო რურის ფესტივალზე ახალგაზრდა პიანისტი 

2003 წელს გამოვიდა. 2013 წელს ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე „გამარჯვებები კლასი-

კური მუსიკის სფეროში“ მან მოიპოვა „წლის სოლისტი ისნტრუმენტალისტის“ წოდება. 

კლასიკური და რომანტიკული რეპერტუარის ცნობილმა ინტერპრეტატორმა, ნიკოლას 

ანჯელიხმა სხვადასხვა ქვეყანაში დაუკრა ბეთჰოვენის ყელა სონატა და ლისტის „მოგ-

ზაურობის წლები“. იგი ასევე დაინტერესებულია მე-20 საუკუნის მუსიკით – რახმანინო-

ვის, პროკოფიევის, შოსტაკოვიჩის, ბარტოკის, რაველის, ასევე მესიანის, შტოკჰაუზენის, 

პიერ ბულეზის, ერიკ ტანგის, ბრუნო მანტოვანის, ჟან-ბატისტ ტროტინიონის და პიერ 

ანრის ნაწარმოებებით. ამ უკანსაკნელმა მას მიუძღვნა „კონცერტი ფორტეპიანოსთვის 

ორკესტრის გარეშე“. 

ანგელიხი ყოველთვის სიამოვნებით უკრავს კამერულ მუსიკას. მის სასცენო პარტნი-

ორებს შორის აღსანიშნავია მარტა არგერიხი, გილ შახამი, გოტიე და რენო კაპუსონები, 

მაქსიმ ვენგეროვი, აკიკო სუვანაი, დიმიტრი სიტკოვეტსკი, ჯოშუა ბელი, ჟერარ კოსე, 

დანიელ მიულერი-შოტი, ჯიან ვანგი, პოლ მაიერი, იზაის კვარტეტი, პრაზაკის კვარტეტი, 

პაველ ჰაასის კვარტეტი, მოდილიანის კვარტეტი და ebène-კვარტეტი. 

nicholas Angelich began studying the piano at five with his mother. At the age of seven, he 

gave his first concert with Mozart’s Concerto K. 467. he entered at 13 the Conservatoire 

national supérieur de Musique in Paris where he studied with Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod, 

Michel Beroff and Marie Françoise Bucquet. he won the First Prize for piano and chamber mu-

sic. in 1989 he won the second Prize of the international Piano Competition r. Casadesus in 

Cleveland and in 1994 the First Prize of the International Piano Competition Gina Bachauer. In 

1996 he was invited as a resident of the international Piano Foundation of Cadenabbia (italy). in 

2002 he received the “international Klavierfestival ruhr – Young Talent Award” (Germany) from 

Leon Fleischer where he performed in June 2003. At the Victoires de la Musique Classique 

2013, he received the Victoire of the “instrumental soloist of the Year”. 

A great interpreter of classic and romantic repertoire, Nicholas Angelich has played all of 

Beethoven’s sonatas and Liszt’s Années de Pélerinage in different countries. he is also very 

interested in 20th century music such as rachmaninoff, Prokofiev, shostakovitsh, Bartok, rav-

el, as well as Messiaen, Stockhausen, Pierre Boulez, Eric Tanguy, Bruno Mantovani, Baptiste 

Trotignon and Pierre henry, who dedicated to him the “Concerto for piano without orchestra”.

Always enthusiastic about playing chamber music, his partners are Martha Argerich, Gil Sha-

ham, Gautier and Renaud Capuçon, Maxim Vengerov, Akiko Suwanai, Dimitri Sitkovetsky, 

Joshua Bell, Gérard Caussé, Daniel Müller-schott, Jian Wang, Paul Meyer, the Ysaye, Prazak, 

Pavel haas, Modigliani, and ebène Quartets.

ნიკოლას
ანგელიხი
Nicholas
Angelich
ფორტეპიანო
PIANO

12:00
სამშაბათი
Tuesday

სექტემბერი 
September10

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall



T S I N A N D A L I  F E S T I V A L  2 0 1 9 15

ავი ავიტალი პირველი სოლისტი მანდოლინისტია, რომელიც Grammy-ზე იქნა ნომინირე-

ბული. როგორც თავისი საკრავის დაუღალავ პოპულარიზატორს, მას ხშირად ადარებენ 

ანდრეს სეგოვიას, ხოლო როგორც განსაკუთებულ ვირტუოზს – იაშა ჰაიფეცს. ვნებიანი 

და „ძლიერ ქარიზმატული“ (new York Times) შემსრულებელი მართლაც სათავეში უდგას 

მანდოლინის რეპერტუარის განახლების საქმეს.  სპეციალურად მისთვის შეიქმნა ასზე 

მეტი თანამედროვე კომპოზიცია. 

Deutsche Grammophon-ის ექსკლუზიურმა არტისტმა ლეიბლთან თანამშრომლობით 

ოთხი ალბომი გამოსცა; მათ შორის  აღსანიშნავია „ვივალდი“ (2015), რომელიც  eChO 

Klassik Award-ით დაჯილდოვდა. ავი ავიტალმა ასევე ჩაწერა ალბომები naxos-ისა და 

sOnY Classical-ისთვის, ხოლო დავიდ ორლოვსკის ტრიოსთან თანამშრომლობის შედე-

გად 2008 წელს თავისი პირველი eChO Klassik Award-ით დაჯილდოვდა. 

ავიტალის შემოქმედება მთელს მსოფლიოში აღელვებს მსმენელს. მას ჩატარებული 

აქვს კონცერტები ისეთ ორკესტრებთან ერთად, როგორებიცაა  BBC სიმფონიური ორ-

კესტრი, ჩიკაგოს სიმფონიური ორკესტრი, ბერლინის გერმანული სიმფონიური ორკესტ-

რი, Maggio Musicale Fiorentino, ციურიხის ტონჰალეს ორკესტრი, ისრაელის ფილარმონი-

ული ორკესტრი, დრეზდენის ფილარმონიული ორკესტრი და მონრეალის სიმფონიური 

ორკესტრი. 

ავი ავიტალი საერთაშორისო ფესტივალების სასურველი სტუმარიცაა. ის ეწვია ასპენის, 

ზალცბურგის, თენგელვუდის, სპოლეტოს, რავენას, ჩელტენჰემის და ვერბიეს ფესტი-

ვალებს. მასთან სხვადასხვა ჟანრში თანამშრომლობს არაერთი მუსიკოსი – ანდრეას 

შოლი, ხუან დიეგო ფლორესი, დონ აფშოუ, გიორა ფაიდმანი, რეი ჩენი, დავიდ გრაილ-

სამერი, რიშარ გალიანო, ქსენია სიდოროვა, პერკუსიონისტი ითამარ დოარი და დოვე-

რისა და დანიის სიმებიანი კვარტეტები. ის იყო მოწვეული არტისტი დორტმუნდის კონ-

ცერტჰაუსის ფესტივალ Zeitsinsel-ზე, სადაც კურირებდა უიკენდის კონცერტების სერიას. 

სერია მოიცავდა კლასიკას, ჯაზს, იმპროვიზაციებს, ასევე ავი ავიტალის გამოსვლებს ვენე-

ციის ბაროკოს ორკესტრსა და ქართულ ჩრდილების თეარტთან „ბუდრუგანა გაგრა“ ერთად.   

The first mandolin soloist to be nominated for a classical Grammy, Avi Avital has been 

compared to Andres segovia for his championship of his instrument and to Jascha heifitz 

for his incredible virtuosity. Passionate and “explosively charismatic” (new York Times) in live 

performance, he is a driving force behind the reinvigoration of the mandolin repertory. More 

than 100 contemporary compositions have been written for him.  

An exclusive Deutsche Grammophon artist, he has made four recordings for the label 

including his eChO Klassik Award-winning “Vivaldi” (2015). he has also recorded for naxos 

and sOnY Classical winning a first eChO Klassik Award for his 2008 collaboration with the 

David Orlowsky Trio.

Avital’s inspired music-making has electrified audiences in performances around the 

world. he has performed with orchestras such as the BBC symphony Orchestra, Chicago 

Symphony Orchestra, Deutsche Symphonie Orchester Berlin, Maggio Musicale Fiorentino, 

Tonhalle Zurich, israel Philharmonic, Dresden Phiharmonic, Tasmania symphony Orchestra, 

St Louis Symphony Orchestra and Orchestre Symphonique de Montréal. 

he is a favourite on the international festival circuit having appeared at the Aspen, salzburg, 

Tanglewood, Spoleto, Ravenna, Cheltenham and Verbier Festivals, amongst others. Artistic 

partners in a variety of genres with whom he collaborates include Andreas Scholl, Juan Diego 

Flórez, Dawn Upshaw, Giora Feidman, Ray Chen, David Greilsammer, Richard Galliano, 

Ksenija sidorova, percussionist itamar Doari and the Dover and Danish string Quartets. he 

was featured artist in a Zeitsinsel at the Dortmund Konzerthaus where he curated a weekend 

of programmes featuring classical, jazz and improvisations and a new collaboration with the 

Venice Baroque Orchestra and Georgian puppet theatre, Budrugana Gagra.

ავი
ავიტალი

Avi

Avital

მანდოლინა
MANDOLIN

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

კვირა
Sunday

სექტემბერი 
September22
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სერგეი ბაბაიანი ჩვენი დროის ერთ-ერთი წამყვანი პიანისტია. მან არაერთხელ 

დაიმსახურა ქება ემოციური ინტენსივობის, გულადი ენერგიულობისა და ბგერის 

მდიდარი პალიტრისათვის. იგი სიღრმისეულად იაზრებს თავისი განსაკუთრებულად 

მდიდარი რეპერტუარის ყველა ნაწარმოებს. სერგეი ბაბაიანი თანამშრომლობდა ისეთ 

დირიჟორებთან, როგორებიცაა დევიდ რობერტსონი, ნეემე იარვი, იური ტემირკანოვი, 

თომას დაუსგარდი, ტუგან სოხიევი, დიმა სლობოდენიუკი და სხვ. უკვე წლებია იგი 

ხშირად უკრავს ვალერი გერგიევთან; მათ შორის აღსანიშნავია გამოსვლები საერთა-

შორისო ფესტივალზე „თეთრი ღამეების ვარსკვლავები“, „მოსკოვის სააღდგომო ფეს-

ტივალზე“, ბარბიკენის ცენტრში (სადაც გერგიევმა უდირიჟორა ლონდონის სიმფონიურ 

ორკესტრს), პეტერბურგის მარიას თეატრში, მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, 

პარიზის შანზელიზეს თეატრში, „ზალცბურგის ფესტივალზე“ და როტერდამის ფილარ-

მონიული ორკესტრისა და გერგიევის ერთობლივ ფესტივალზე, სადაც ბაბაიანი მოწვე-

ული არტისტი გახლდათ. 

კონცერტებითა და ტურნეებით ბაბაიანი ეწვია არაერთ ცნობილ საკონცერტო დარბაზს, 

მათ შორის აღსანიშნავია ნიუ-იორკის კარნეგი-ჰოლი, ვარშავის ფილარმონია, კლევ-

ლენდის სევერენს-ჰოლი, პეტერბურგის მარიას თეატრი, მიუნჰენის ჰერკულეზაალი, 

შტუტგარტის ლიდერჰალე, ნიურნბერგის მაისტერზინგერჰალე, ბერლინის კონცერტჰა-

უსი, ბონის ბეთჰოვენის სახელობის დარბაზი, პრაღის რუდოლფინუმ-დვორჟაკ-ჰოლი, 

ჟენევის ვიქტორია-ჰოლი და ა.შ. 

სერგეი ბაბაიანი გახლავთ  Deutsche Grammophon-ის ექსკლუზიური არტისტი. მისი 

ბოლო ალბომი „პროკოფიევი ორისთვის“, რომელშიც შევიდა პროკოფიევის ნაწარმო-

ებების ბაბაიანისეული ტრანსკრიფციები ორი ფორტეპიანოსთვის, 2018 წელს იქნა ჩა-

წერილი მარტა არგერიხთან თანამშრომლობით. გაზეთი Le Devoir წერდა, რომ ეს არის 

„CD, რომელსაც ყველანი ველოდით“. ბაბაიანის კონცერტები გადაიცა რადიო-ფრანსის, 

პოლონეთის რადიოსა და ტელევიზიის, BBC-TV-სა და BBC radio 3-ს, nhK სატელიტური 

ტელევიზიისა და Medici TV-ს ეთერით.

One of the leading pianists of our time, Sergei Babayan has been hailed for his emotional 

intensity, bold energy and remarkable levels of colour, bringing a deep understanding and 

insight to an exceptionally diverse repertoire. he has collaborated with such conductors as 

David robertson, neeme Järvi, Yuri Temirkanov, Thomas Dausgaard, Tugan sokhiev and 

Dima Slobodeniouk, among others. Over the years, Babayan has performed with Valery 

Gergiev numerous times to great critical acclaim, including appearances at the International 

Festival “stars of the White nights”, the Moscow easter Festival, the Barbican Centre with 

Mo. Gergiev conducting the London Symphony Orchestra, in St. Petersburg’s Mariinsky 

Theatre, the Great hall of the Moscow Conservatory, Théâtre des Champs-elyseés in Paris, 

at the salzburg Festival and at the rotterdam Philharmonic-Gergiev Festival where Babayan 

was artist-in-residence.

his engagements and tours have brought him to preeminent international concert venues 

including Carnegie hall in new York, the Warsaw Philharmony, severance hall in Cleveland, 

Mariinsky Theatre in st. Petersburg, herkulessaal in Munich, Liederhalle in stuttgart, 

Meistersingerhalle in nuremberg, Konzerthaus Berlin, Beethovenhalle Bonn, rudolfinum-

Dvorak hall in Prague, Victora hall in Geneva and many others.

sergei Babayan is a Deutsche Grammophon exclusive artist; his latest release of his own 

transcriptions for two pianos of works by sergei Prokofiev, with Martha Argerich as his partner 

(“Prokofiev for Two”; DG 2018), was praised by reviewers as “the CD one has waited for” (Le 

Devoir). Mr. Babayan’s performances have been broadcast by radio France, Polish radio 

and Television, BBC-TV and BBC radio 3, nhK satellite Television and Medici TV.

ფორტეპიანო
PIANO

სერგეი
ბაბაიანი
Sergei
Babayan

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

სამშაბათი
Tuesday
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სექტემბერი 
September

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

ორშაბათი
Monday

16
სექტემბერი 
September
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ლიზა
ბათიაშვილი
Lisa
Batiashvili

ლიზა ბათიაშვილი, საქართველოში დაბადებული გერმანელი მევიოლინე,  თავისი ვირ-

ტუოზულობისა და „ღრმა მგრძნობიარობისთვის“ (Financial Times) კოლეგებისა და მსმე-

ნელთა აღფრთოვანებით სარგებლობს. მრავალი ჯილდოს მფლობელ ხელოვანს ხანგრ-

ძლივი ურთიერთობები აკავშირებს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებთან, დირიჟორებსა 

და სოლისტებთან.  2019-2021 წლებში ბათიაშვილი იქნება ფესტივალ „Audi-ს ზაფხული 

კონცერტების“ სამხატვრო ხელმძღვანელი.    

ამ სეზონის საკონცერტო მიღწევებს შორის აღსანიშნავია გამოსვლები ბერლინის 

და სტოქჰოლმის ფილარმონიულ ორკესტრებთან, ასევე ბოსტონის, ჩიკაგოს და BBC 

სიმფონიურ ორკესტრებთან ერთად. ლიზა აგრეთვე გამართავს აშშ-ს ტურნეს ფილა-

დელფიის ორკესტრთან და ევროპულ ტურნეს  „ზალცბურგის კამერატასა“ და „სანტა-ჩე-

ჩილიას ეროვნულ აკადემიასთან“ ერთად. ბათიაშვილი გახლავთ მიუნჰენის ჰორტნაგე-

ლის საკონცერტო სააგენტოს 2018/19 წლების სეზონის მოწვეული არტისტი, კურირებს 

რა პროგრამებს, რომლებშიც მონაწილეობენ  ebène-კვარტეტი, „ზალცბურგის კამერატა“ 

ფრანსუა ლელუს დირიჟორობით და საფორტეპიანო ტრიო თავად ლიზა ბათიაშვილის, 

გოტიე კაპუსონისა და ჟან-ივ ტიბოდეს მონაწილეობით. 

ლიზა ბათიაშვილი იწერს ექსკლუზიურად ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის Deutsche 

Grammophon. მისმა ბოლო ალბომმა „პროკოფიევის ხილვები“ (ევროპის კამერული ორ-

კესტრი/იანიკ ნეზე-სეგანი) მოიგო Opus Klassik Award და შევიდა 2018 წლის Gramophone 

Awards-ის ნომინანტების სიაში. ჩაიკოვსკის და სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტების ად-

რეულმა ჩანაწერებმა, რომლებიც ლიზამ დანიელ ბარენბოიმსა და ბერლინის შტაატსკაპე-

ლასთან ერთად გააკეთა, ასევე დაიმსახურა კრიტიკოსთა ქება საერთაშორისო დონეზე.  

ანა ჩუმაჩენკოს და მარკ ლუბოცკის სტუდენტმა საერთაშორისო აღიარება 16 წლის 

ასაკში მოიპოვა, როგორც სიბელიუსის კონკურსის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილემ. 

2015 წელს ის დასახელდა „მუსიკალური ამერიკის წლის ინსტრუმენტალისტად“, 2017 

წელს კი ნომინირებული იყო “Gramophone-ის წლის ხელოვანის“ წოდებაზე. 2018 წელს 

ლიზა ბათიაშვილმა მიიღო ჰელსინკის ხელოვნების უნივერსიტეტის სიბელიუსის აკადე-

მიის საპატიო დოქტორის წოდება. 

Lisa Batiashvili, the Georgian-born German violinist, is praised by audiences and fellow 

musicians for her virtuosity and  “profound sensitivity” (Financial Times). An award winning 

artist, she has developed long-standing relationships with some of the world’s leading 

orchestras, conductors and soloists. From 2019-2021, Batiashvili is the Artistic Director of 

Audi Sommerkonzerte, Ingolstadt.

This season’s concerto highlights include performances with the Berliner Philharmoniker, Royal 

Stockholm Philharmonic Orchestra and the symphony orchestras of Boston, Chicago and 

the BBC. Lisa will also tour in the US with the Philadelphia Orchestra and around Europe with 

Camerata salzburg and Accademia nazionale di santa Cecilia. Batiashvili is the 2018/19 Artist-

in-residence with the Münchner Konzertdirektion hörtnagel, in which she curates programmes 

with the ebène Quartet, Camerata salzburg conducted by François Leleux and as part of 

a piano trio european tour with Gautier Capuçon and Jean-Yves Thibaudet.

recording exclusively for Deutsche Grammophon, Lisa’s latest album –  “Visions of Prokofiev” 

(Chamber Orchestra of europe/ Yannick nezet-seguin) – won an Opus Klassik Award and was 

shortlisted for the 2018 Gramophone Awards. her previous recording of the Tchaikovsky and 

Sibelius violin concertos with Daniel Barenboim and Staatskapelle Berlin received international 

critical acclaim.

A student of Ana Chumachenco and Mark Lubotsky, Lisa gained international recognition at 

age 16 as the youngest-ever competitor in the sibelius Competition. she was named Musical 

America’s instrumentalist of the Year in 2015, was nominated as Gramophone’s Artist of the 

Year in 2017 and in 2018 was awarded an honorary Doctorate from the sibelius Academy 

(University of Arts, helsinki).
12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

კვირა
Sunday
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სექტემბერი 
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ვიოლინო
VIOLIN

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

შაბათი
Saturday

14
სექტემბერი 
September

https://www.harrisonparrott.com/artists/francois-leleux
https://www.harrisonparrott.com/artists/gautier-capucon
https://www.harrisonparrott.com/artists/jean-yves-thibaudet
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გოტიე
კაპუსონი
Gautier 
Capuçon

გოტიე კაპუსონი ჩელოს ელჩია 21-ე საუკუნეში. ის ყოველ სეზონში  მართავს 

კონცერტებს მსოფლიოს წამყვან დირიჟორებსა და ინსტრუმენტალისტებთან 

ერთად. ამასთანავე, მან „ლუი ვიტონის ფონდის“ ბაზაზე დააარსა  Classe d’excellence 

de Violoncelle, რომელიც ფრანკ გერის მიერ აშენებულ დარბაზშია დაფუძნებული. 

ცნობილი თავისი ექსპრესიული მუსიკალობით, ვირტუოზულობითა და საკუთარი 

საკრავის – მატეო გოფილერის მიერ 1701 წელს დამზადებული ჩელოს სიღრმისეული 

ჟღერადობით, კაპუსონი ამ სეზონში ვალენსიის ორკესტრის მოწვეული არტისტია. 

კაპუსონი ექსკლუზიურად თანამშრომლობს ხმისჩამწერ ლეიბლთან erato (Warner 

Classics). მოცულობითმა დისკოგრაფიამ მას არაერთი ჯილდო მოუტანა. ბოლო 

ალბომი – „ინტუიცია“ – 2018 წელს გამოიცა. კაპუსონთან ერთად ალბომის ჩაწერაში 

მონაწილეობდნენ პარიზის კამერული ორკესტრი დუგლას ბოიდის დირიჟორობით 

და ჟერომ დუკრო. ადრეულ ჩანაწერებს შორის აღსანიშნავია შოსტაკოვიჩის ჩელოს 

კონცერტები  (მარიას თეატრის ორკესტრი / ვალერი გერგიევი), სენ-სანსის ჩელოს 

კონცერტები (რადიო-ფრანსის ფილარნონიული ორკესტრი/ლიონელ ბრენგიე), ფრანკ 

ბრალესთან ერთად ჩაწერილი ბეთჰოვენის ყველა სონატა და შუბერტის სიმებიანი 

კვარტეტეტი, გამოცემული  Ébène-კვარტეტთან ერთად. კაპუსონის კიდევ ერთი ალბომი 

– შუმანის ნაწარმოებების დისკი – 2019 წლის იანვარში გამოვიდა. იგი ასევე ხშირად 

სტუმრობს სატელევიზიო თუ ონლაინ გადაცემებს, მათ შორისაა The Artist Academy, 

Prodiges, hear This. 2013 წელს Deutsche Grammophon-მა გამოსცა DVD, რომელზეც 

კაპუსონი ბერლინის ფილარმონიულ ორკესტრსა და გუსტავო დუდამელთან ერთად 

ცოცხლად ასრულებს ჰადნის პირველ ჩელოს კონცერტს. 

კაპუსონი დაიბადა შამბერიში, ჩელოზე დაკვრა კი 5 წლის ასაკში დაიწყო. სწავლობდა 

ჯერ პარიზის მუსიკის უმაღლეს ეროვნულ კონსერვატორიაში ფილიპ მიულერსა და ანი 

კოშე-ზაკინთან, მოგვიანებით კი – ვენაში, ჰაინრიხ შიფთან.

Gautier Capuçon is a true 21st century ambassador for the cello. Performing each season 

with many of the world’s foremost conductors and instrumentalists, he is also founder and 

leader of the  “Classe d’excellence de Violoncelle” at the Fondation Louis Vuitton in Paris 

– based in the new auditorium designed by Frank Gehry. Acclaimed internationally for his 

expressive musicianship, exuberant virtuosity and for the deep sonority of his 1701 Matteo 

Goffriller cello, Capuçon is this season’s Artist in Residence with Orquesta de Valencia.

recording exclusively for erato (Warner Classics), Capuçon has won multiple awards and holds 

an extensive discography. his latest album – “intuition” –  was released in 2018 and recorded 

with the Paris Chamber Orchestra /  Douglas Boyd and Jérôme Ducros. earlier recordings 

include concertos by shostakovich (The Mariinsky Orchestra/ Valery Gergiev) and saint-saëns 

(Orchestre philharmonique de radio France/ Lionel Bringuier), the complete Beethoven sonatas 

with Frank Braley and schubert’s string Quintet with the Ébène Quartet. Capuçon’s next album 

– a disk of schumann works – was released in January 2019. elsewhere, he appears on screen 

and online in programmes such as “The Artist Academy”, “Prodiges” and “now hear This” and 

in 2013 Deutsche Grammophon released a DVD featuring Capuçon as soloist with the Berliner 

Philharmoniker and Gustavo Dudamel in a live performance of haydn’s Cello Concerto no.1. 

Born in Chambéry, Capuçon began playing the cello at the age of five. he studied at the 

Conservatoire national supérieur in Paris with Philippe Muller and Annie Cochet-Zakine, and 

later with heinrich schiff in Vienna.

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

კვირა
Sunday
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სექტემბერი 
September

ჩელო
CELLO

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

შაბათი
Saturday

14
სექტემბერი 
September
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ფრანგმა მევიოლინემ რენო კაპუსონმა დაიმკვიდრა სახელი როგორც ერთ-ერთმა 

უმნიშვნელოვანესმა სოლისტმა და კამერული მუსიკის შემსრულებელმა. იგი უყვართ 

მისი თვითფლობის, ბგერის სიღრმისა და ვირტუოზულობისთვის.

კაპუსონი უკრავს წამყვან ორკესტრებთან ერთად, რომელთა შორისაა ბერლინის და 

ვენის ფილარმონიული ორკესტრები, ლონდონის სიმფონიური ორკესტრი, ევროპის 

კამერული ორკესტრი, საფრანგეთის ეროვნული ორკესტრი, რადიო-ფრანსის 

ფილარმონიული ორკესტრი, სკალას ფილარმნიული ორკესტრი, ბოსტონის სიმფონიური 

ორკესტრი და ნიუ-იორკის ფილარმონიული ორკესტრი. მის პარტნიორ დირიჟორებს 

შორის არიან გერგიევი, ბარენბოიმი, ბიჩკოვი, დენევი, დონანი, დუდამელი, ეშენბახი, 

ჰაიტინკი, ჰარდინგი, პაავო იარვი, ნელსონსი, ნეზე-სეგანი, როთი, შანი, ტიკატი, ვან 

ზვედენი, და ლონგ იუ. კამერული მუსიკისადმი ერთგულებამ განაპირობა კაპუსონის 

თანამშრომლობა ისეთ სოლიტებთან, როგორებიცაა არგერიხი, ანჯელიკი, ბარენბოიმი, 

ბაშმეტი, ბრონფმანი, ბუნიათიშვილი, გრიმო, ჰაგენი, მა, პირესი, ტრიფონოვი და იუჯა 

ვანგი, ასევე საკუთარი ძმა, ჩელისტი გოტიე კაპუსონი. რენო კაპუსონი კონცერტებით 

გამოდის ბერლინში, ლუცერნში, ვერბიეში, ექს-ან-პროვანსში, როქ-დონტერონში, 

სან-სებასტიანში, სტრეზაში, ზალცბურგში, ედინბურგის საერთაშორისო და 

თენგელვუდის ფესტივალებზე. ის ასევე გახლავთ ორი ფესტივალის სამხატვრო 

ლემძღვანელი: 2016 წლიდან მოყოლებული – „გშტაადის მუსიკალური შეხვედრების“ და 

2013 წელს მის მიერვე დაარსებული „ექს-ან-პროვანსის სააღდგომო ფესტივალისა“.

კაპუსონმა შექმნა შთაბეჭდავი დისკოგრაფია ექსკლუზიურად ხმისჩამწერ ლეიბლ  

erato/Warner Classics-თან თანამშრომლობით. ბოლო გამოცემები მოიცავს ბარტოკის 

ორი სავიოლინო კონცერტის (ლონდონის სიმფონიურ ორკესტრსა და როთთან ერთად) 

და ბერგისა და ბრამსის სავიოლინო კონცერტების (ვენის ფილარმონიულ ორკესტრსა 

და ჰარდინგთან ერთად) ჩანაწერებს; ასევე დებიუსის კამერულ მუსიკას. 

2017 წელს კაპუსონმა დააარსა ახალი ანსამბლი „ლოზანის სოლისტები“, რომელიც ლო-

ზანის უმაღლესი მუსიკალური სკოლის ყოფილი და ახლანდელი სტუდენტებისგან შედგე-

ბა. 2014 წლიდან მოყოლებული სწორედ ამ სკოლაში  უკავია მას პროფესორის პოზიცია.

French violinist renaud Capuçon is firmly established internationally as a major soloist, recitalist 

and chamber musician. he is known and loved for his poise, depth of tone and virtuosity.

Renaud Capuçon performs with leading orchestras such as the Berliner Philharmoniker, Vienna 

Philharmonic, London Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestre National 

de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Filarmonica della Scala, Boston 

symphony and new York Philharmonic. his many conductor relationships include Gergiev, 

Barenboim, Bychkov, Dénève, Dohnanyi, Dudamel, eschenbach, haitink, harding, Paavo Järvi, 

nelsons, nézet-seguin, roth, shani, Ticciati, van Zweden and Long Yu. A great commitment 

to chamber music has led him to collaborations with Argerich, Angelich, Barenboim, Bashmet, 

Bronfman, Buniatishvili, Grimaud, hagen, Ma, Pires, Trifonov and Yuja Wang, as well as with 

his brother, cellist Gautier Capuçon, and has taken him, among others, to the Berlin, Lucerne, 

Verbier, Aix-en-Provence, roque d’Anthéron, san sebastián, stresa, salzburg, edinburgh 

international and Tanglewood festivals. he is also the Artistic Director of two festivals, the 

sommets Musicaux de Gstaad, since 2016, and the easter Festival in Aix-en-Provence, which 

he founded in 2013.

he has built an extensive discography and records exclusively with erato/Warner Classics. 

recent releases include a recording of Bartok’s two violin concerti with the LsO / roth, Brahms 

and Berg with the VPO / harding, and chamber music of Debussy. 

in 2017, Capuçon founded a new ensemble, the Lausanne soloists, comprised of current 

and former students of the haute École de Musique de Lausanne, where he has held a 

professorship since 2014. 

რენო
კაპუსონი
Renaud 
Capuçon

19:00
ოთხშაბათი
Wednesday

სექტემბერი 
September11

ვიოლინო
VIOLIN

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

სამშაბათი
Tuesday

სექტემბერი 
September10

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

12:00
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მეცო-სოპრანო
MeZZO-sOPrAnO

სენემ
დემირჩოღლუ
Senem
Demircioğlu

სენემ დემირჩოღლუ დაიბადა ანკარაში (თურქეთი). ის სწავლობდა სტამბოლის 

მუნიციპალურ სახელმწიფო კონსერვატორიაში ფორტეპიანოს (ასოც. პროფ. ჰ. არდიჩის

კლასი) და ოპერის (პ. კორიაკის კლასი) მიმართულებით. 2012 წელს მან განაგრძო 

სწავლა გრაცის მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურაში (უ. ბეშტლაინის კლასი). ის მონაწილეობდა ისეთ საოპერო 

დადგმებში, როგორებიცაა ჯ.ა. ჰასეს „ამოცნობილი სემირამიდა“ (სკიტალჩე) – 

ლაიფციგის ძველი მუსიკის ფესტივალი, ე. ნასკეს „ღამის სურვილები“ (ტირანია 

ვამპირელა) და ე. ჰუმპერდინკის „ფიფქია“ (ბოროტი დედოფალი) – გრაცის ოპერა. მან 

ასევე შეასრულა სოლისტის პარტია ფაზილ საის კამერულ ოპერაში “ses” და მიიღო 

მონაწილეობა „გეზის პარკი 3“-ს თურქულ პრემიერაში. მისმა შესრულებებმა პრესის 

აღიარება დაიმსახურა. სენემ დემირჩოღლუ გახლავთ ახალგაზრდა ვირტუოზების 

საერთაშორისო კონკურსის (ბულგარეთი, 2009) გამარჯვებული. 

Senem Demircioğlu was born in Ankara, Turkey. She studied at Istanbul MSU State 

Conservatory piano (class of ass. prof. h. Ardıç) and opera (class of P. Koryak). in 2012, she 

continued her studies at the University of Music and Performing Arts Graz as a post-graduate 

student (class of U. Baestlein). she participated in such opera productions as J. A. hasse’s 

“semiramide riconosciuta” (scitalce) at Alte Musik Fest in Leipzig, e. naske’s

“Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch” (Tyrannja Vamperl) and e. humperdinck’s

“schneewittchen” (Böse Königin) at Graz Opera. she also appeared as a soloist in Fazıl 

say’s chamber opera “ses” and participated in the Turkish premiere of his “Gezi Park 3”. her 

performances received critical acclaim from the the press. Senem Demircioğlu is also the 

prizewinner of the international Young Virtuoso Competition 2009 (Bulgaria).

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

ხუთშაბათი
Thursday
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სოპრანო ინგ ფანგს გაზეთმა new York Times ხოტბა შეასხა „სუფთა და ამაღელვებელი 

ხმისთვის, რომელიც ფრაზირებისას პატივს სცემს ვოკალურ ხაზს  და დამაჯერებლად 

მოგზაურობს ცვალებად განწყობებში”; გაზეთში ასევე აღინიშნა, რომ მის ფანგი 

„მღერის ხალასი, მომაჯადოებელი სოპრანოთი, ხოლო მისი თამაში კეკლუცური 

მომხიბვლელობით გამოირჩევა”.

2018/19 წლების სეზონში მის ფანგის ორი მნიშვნელოვანი დებიუტი მოცარტის 

სახელთან იყო დაკავშირებული. მისმა პირველმა გამოსვლამ „ზალცბურგის 

ფესტივალზე“ „იდომენეოს“ ახალ დადგმაში კვლავ გააერთიანა მომღერალი რეჟისორ 

პიტერ სელარსთან. ის ასევე დაბრუნდა მეტროპოლიტენის ოპერაში, რათა  სერვილიას 

სადებიუტო როლით წარმდგარიყო მაყურებელთა წინაშე „ტიტუსის გულმოწყალების“ 

ჟან-პიერ პონელისეულ დადგმაში. ამ სეზონში აღსანიშნავი იყო ასევე მისი 

გამოსვლა უოლტ დისნეის ჰოლში ლოს-ანჯელესის ფილარმონიულ ორკესტრსა და 

დირიჟორ სუსანა მალკისთან ერთად; ორკესტრმა სან-დიეგოს Old Globe თეატრთან 

თანამშრომლობით შეასრულა შექსპირის ტრაგედიის მიხედვით შექმნილი სიბელიუსის 

„ქარიშხალი“, მის ფანგი კი იუნონას როლით წარსდგა მსმენელთა წინაშე. 

მის ფანგი დაიბადა ჩინეთში, ქალაქ ნინგბოში. მას მოპოვებული აქვს მარტინ ე. 

სეგალის, „ჰილდეგარდ ბერენსის ფონდის“, „სალივანის ფონდის“ როუზ ბემპტონის 

ჯილდოები, Opera index-ის ჯილდო და პირველი პრიზი გერდა ლისნერის სახელობის 

ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსზე. 2009 წელს ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა 

მომღერალი, ვინც მოიგო ჩინეთის ერთ-ერთი პრესტიჟული ჯილდო – „ჩინეთის ოქროს 

ზარის პრიზი მუსიკისათვის“. გაზეთმა ningbo Daily-მ მის ფანგი მოიხსენია როგორც 

თავისი თაობის უნიჭიერესი სოპრანო. 

მის ფანგს მოპოვებული აქვს ჯულიარდის სკოლის მაგისტრის ხარისხი და არტისტის 

დიპლომი საოპერო ხელოვნებაში, ასევე შანჰაის კონსერვატორიის ბაკალავრის 

ხარისხი.

soprano Ying Fang has been hailed by the new York Times for her “pure and moving 

soprano, phrasing with scrupulous respect for the line and traveling with assurance through 

the mercurial moods,” as well as “singing with a fresh, appealing soprano and acting with 

coquettish flair.”

in the 2018-19 season, Mozart was the foundation for two auspicious debuts for Ms. Fang. 

her debut at the salzburger Festspiele in a new production of “idomeneo” reunited her with 

director Peter Sellars. She also returned to the Metropolitan Opera for a role debut as Servilia 

in the Jean-Pierre Ponnelle production “La Clemenza di Tito”. Another season highlight 

included Ms. Fang rejoining the Los Angeles Philharmonic at Walt Disney hall, in collaboration 

with The Old Globe Theatre of San Diego, as Juno for performances of the incidental music 

to shakespeare’s “The Tempest” by sibelius conducted by susanna Mälkki. 

A native of Ningbo, China, Ms. Fang is the recipient of the Martin E. Segal Award, the 

hildegard Behrens Foundation Award, the rose Bampton Award of The sullivan Foundation, 

The Opera Index Award and First Prize of the Gerda Lissner International Vocal Competition. 

in 2009, she become one of the youngest singers to win one of China’s most prestigious 

awards – the China Golden Bell Award for Music. she has been hailed as “the most gifted 

Chinese soprano of her generation” by ningbo Daily.

Ms. Fang holds a Master’s degree and an Artist Diploma in Opera Study from The Juilliard 

School and a Bachelor’s degree from the Shanghai Conservatory of Music. 

სოპრანო
SOPRANO

ინგ
ფანგი
Ying
Fang
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„ჯუნოს ჯილდოს“ მფლობელი, კანადელი ამანდა ფორსაიტი ჩრდილოეთ ამერიკის ერთ-

ერთ ყველაზე აქტიურ და ენერგიულ ჩელისტად ითვლება. იგი საერთაშორისო დონეზე 

აღიარებულია როგორც სოლისტი, კამერული მუსიკის შემსრულებელი და კანადის ეროვ-

ნული სახელოვნებო ცენტრის ორკესტრის კონცერტმაისტერი (1999-2015). მდიდარი 

ბგერის, შესანიშნავი ტექნიკისა და განსაკუთრებული მუსიკალობის წყალობით, ამანდა 

ერთნაირად ხიბლავს როგორც მსმენელებს, ისე კრიტიკოსებს.  

ფორსაიტს გამართული აქვს საერთაშორისო ტურნეები სამეფო და ისრაელის ფილარ-

მონიულ ორკესტრებთან. იგი ასევე გამოდის ისეთ ორკესტრებთან ერთად, როგორები-

ცაა რადიო-ფრანსის, ლისაბონის გულბენკიანის, ინგლისის კამერული, კალგარის ფი-

ლარმონიული, ტორონტოს სიმფონიური, ეროვნული სახელოვნებო ცენტრის, ვანკუვერის 

სიმფონიური, ლუქსემბურგის ფილარმონიული და კიონგიდოს ფილარმონიული ორკესტ-

რები. ავსტრალიის არაერთი ტურნე მან სიდნეის, პერთისა და ადელაიდის სიმფონიურ 

ორკესტრებთან ერთად ჩაატარა. ამერიკაში ამანდა ფორსაიტი უკრავს ჩიკაგოს, ვა-

შინგტონის ეროვნულ, სან-დიეგოს, კოლორადოს, ორეგონის, ნიუ-ვესტის, დალასის და 

გრანდ-რაპიდსის სიმფონიურ ორკესტრებთან ერთად. 2014 წელს იგი პირველად გამო-

ვიდა კარნეგი-ჰოლში, დაუკრა რა ისრაელის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად. 

როგორც ანამბლის „ცუკერმანის კამერული შემსრულებლები“ თანადამფუძნებელი 

წევრი, ამანდა ფორსაიტი ეწვია გერმანიას, ისრაელს, იტალიას, ფინეთს, ჰოლანდიას, 

შვეიცარიას, ახალ ზელანდიას, თურქეთს; ასევე ლონდონს, ვენას, პარიზს, ბელგრადს, 

ბუდაპეშტს, დუბროვნიკს, ვარშავასა და ბარსელონას; ცუკერმანის ტრიოს ჩელისტის 

ამპლუაში კი დაუკრა ექვს კონტინენტზე და ეწვია არაერთ პრესტიჟულ მუსიკალურ ფეს-

ტივალს.

ამანდა ფორსაიტს გაკეთებულ აქვს ჩანაწერები ისეთი ხმისჩამწერი ლეიბლებისთვის, 

როგორებიცაა sony Classics, naxos, Altara, Fanfare, Marquis, Pro Arte და CBC. 

Canadian Juno Award-winning Amanda Forsyth is considered one of north America’s most 

dynamic cellists. She has achieved her international reputation as soloist, chamber musician 

and principal cellist of Canada’s national Arts Centre Orchestra from 1999 to 2015. her intense 

richness of tone, remarkable technique and exceptional musicality combine to enthrall 

audiences and critics alike.

Ms. Forsyth has performed on international tours with the Royal Philharmonic and Israel 

Philharmonic Orchestras. Orchestral appearances include, among others, Orchestre 

Philharmonique de Radio France, Lisbon’s Gulbenkian Orchestra, English Chamber 

Orchestra, Calgary Philharmonic, Toronto Symphony, National Arts Center Orchestra, 

Vancouver Symphony, Luxembourg Philharmonic and Gyeonggi Philharmonic. With multiple 

tours in Australia, she has also appeared with Sydney, Perth and Adelaide Symphonies. In 

the U.S. she has performed with the Chicago, Washington National, San Diego, Colorado, 

Oregon, new West, Dallas and Grand rapids symphonies. in 2014, Ms. Forsyth made her 

Carnegie hall debut with the israel Philharmonic Orchestra.

As a founding member of the Zukerman Chamber Players Amanda Forsyth has visited 

Germany, israel, italy, Finland, holland, switzerland, new Zealand, Turkey and cities such as 

London, Vienna, Paris, Belgrade, Budapest, Dubrovnik, Warsaw and Barcelona. As cellist 

of the Zukerman Trio, she has performed on six continents and has appeared at prestigious 

music festivals. 

Amanda Forsyth’s recordings appear on the Sony Classical, Naxos, Altara, Fanfare, Marquis, 

Pro Arte and CBC labels. 

ამანდა
ფორსაიტი

Amanda

Forsyth

ჩელო
CELLO

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

ოთხშაბათი
Wednesday

სექტემბერი 
September11
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2017 წლის მაისში გამოცხადდა, რომ 2019/20 წლების სეზონში მარტინ ფროსტი 

გახდებოდა შვედეთის კამერული ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, 2017 წლის 

შემოდგომაზე კი დაბრუნდებოდა ორკესტრში. ფროსტი ცნობილია როგორც ხელოვანი, 

რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი შემოქმედებითი თანამშრომლობა 

აკავშირებს მუსიკოსებსა და კოლექტივებთან. ამ სეზონში ის აგრძელებს მოღვაწეობას 

როგორც სან-პაულუს კამერული ორკესტრისა და სტოქჰოლმის სამეფო ფილარმონიული 

ორკესტრის შემოქმედებითი პარტნიორი. ამ უკანასკნელთან ერთად მან განახორციელა 

ახალი პროექტი – „რეტროტოპია“, რომლითვისაც ფროსტმა შეუკვეთა ნაწარმოები 

იესპერ ნორდინს. ეს პროექტი მიჰყვა ფროსტის კიდევ ერთი აღიარებული პროექტის 

– „გენეზისის“ ნაკვალევს. „გენეზისით“ ის წარსდგა სცენაზე ასევე გოტენბურგის 

სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. ფროსტი ასევე გახლდათ ბარსელონას L’Auditiori-ს 

მოწვეული არტისტი, სადაც ჩაატარა კონცერტები ბარსელონას სიმფონიურ და 

კატალონიის ეროვნულ ორკესტრებთან ერთად და ასევე მონაწილეობა მიიღო 

კამერული მუსიკის კონცერტებში. ეს პოზიცია მოყვა მის წარმატებულ მოღვაწეობას 

ამავე რანგში ამსტერდამის კონცერტგებაუში, გოტენბურგის სიმფონიურ ორკესტრსა და 

ლონდონის ვიგმორ-ჰოლში. 

2017 წლის შემოდგომაზე ფროსტმა იანინ იანსენს, ლუკას დებარგსა და ტორლაიფ 

ტედეენთან ერთად ჩაიწერა მესიანის „კვარტეტი დროის აღსასრულზე“. ეს გახლდათ 

ფროსტის მეორე ჩანაწერი, გაკეთებული ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის sony Classics, 

რომელიც მოჰყვა მის ალბომს „ფესვები“. მანამდე კი კვარტეტმა მთელს მსოფლიოში 

შეასრულა მესიანის თხზულება, მათ შორის ნიუ-იორკში (კარნეგი-ჰოლში), ასევე 

ბარსელონაში, ტორონტოსა და კუებეკში. ფროსტი ასევე დაუბრუნდა „შუბერტიადას“, 

რათა Ébène-კვარტეტთან ერთად წარმდგარიყო ლონდონის ვოგმორ-ჰოლის მსენელთა 

წინაშე. ფროსტი რეგულარულად გამოდის წამყვან საერთაშორისო ხელოვანებთან 

ერთად, რომელთა შორისაა სოლ გაბეტა, იუჯა ვანგი, ლაიფ უვე ანდსნესი, როლან 

პონტინენი, მაქსიმ რიაზანოვი და ანტუან ტამესტიტი. 

in May 2017, it was announced that Fröst would be Chief Conductor of the swedish Chamber 

Orchestra from the 2019/20 season and he would return to the Orchestra in autumn 2017. 

Known for artistic collaborations worldwide, he continued as Artistic Partner with both The saint 

Paul Chamber and Royal Stockholm Philharmonic orchestras, at which he launched a new 

project “retrotopia” including a new commission by Jesper nordin. This project followed in 

the footsteps of his critically acclaimed project “Genesis”, which he also performed with the 

Gothenburg symphony. in 2017/18 Fröst was also Artist in residence at L’Auditiori, Barcelona 

appearing with the Orquestra Simfònica de Barcelona I Nacional de Catalunya and performing 

a number of chamber concerts. These positions followed his success in recent seasons as 

Artist-in-residence at the Amsterdam’s Concertgebouw, Gothenburg symphony and London’s 

Wigmore hall. 

in autumn 2017, Fröst was joined by Janine Jansen, Lucas Debargue and Torleif Thedéen 

to release Messiaen’s “Quartet for the end of Time”, his second recording for sony Classics 

following his album roots. Together the Quartet gave performances of the work worldwide, 

including at new York’s Carnegie hall, as well as in Barcelona, Toronto and Quebec City. 

Chamber dates also included a return to schubertiade and London’s Wigmore hall to perform 

with Quatuor Ébène. Fröst regularly performs with leading international artists including sol 

Gabetta, Yuja Wang, Leif Ove Andsnes, roland Pöntinen, Maxim rysanov and Antoine 

Tamestit.

მარტინ
ფროსტი
Martin 
Fröst
კლარნეტი
CLARINET

19:00
ხუთშაბათი
Thursday

სექტემბერი 
September19

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

12:00
ოთხშაბათი
Wednesday

სექტემბერი 
September18

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall
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ორ ათწლეულზე მეტია ითამარ გოლანი სცენაზე პარტნიორობას უწევს ჩვენი 

დროის ყველაზე გამორჩეულ ინსტრუმენტალისტებს. მისმა მოღვაწეობამ ითამარს 

საერთაშორისო აღიარება მოუტანა და იგი თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე 

მოთხოვნადი პიანისტია, გამოდის რა მსოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ სცენაზე. 

ითამარ გოლანი ყოველთვის ამჟღავნებდა განსაკუთრებულ ინტერესს კამერული 

მუსიკის მიმართ, თუმცა მან სოლისტის ამპლუაშიც დაუკრა არაერთ ისეთ წამყვან 

ორკესტრსა თუ დირიჟორთან ერთად, როგორიცაა ისრაელის და ბერლინის 

ფილარმონიული ორკესტრები ზუბინ მეტას დირიჟორობით, სამეფო ფილარმონიული 

ორკესტრი დანიელე გატის დირიჟორობით, სკალას ფილარმონიული ორკესტრი, 

ვენის ფილარმონიული ორკესტრი რიკარდო მუტის დირიჟორობით და ფილარმონიის 

ორკესტრი ლორინ მაზელის დირიჟორობით. 

წლების მანძილზე იგი თანამშრომლობდა ვადიმ რეპინთან, მაქსიმ ვენგეროვთან, 

იულიან რახლინთან, მიშა მაისკისთან, შლომო მინცთან, ივრი გიტისთან, იდა 

ჰენდელთან, კიუნგ ვა ჩუნგთან, შერონ კამთან, ჟანინ იანსენთან, მარტინ ფროსტთან 

და ტორლეფ თედეენთან. იგი ხშირად მონაწილეობს ისეთ პრესტიჟულ საერთაშორისო 

ფესტივალებში, როგორებიცაა ზალცბურგის, ვერბიეს, ლუცერნის, თენგელვუდის 

და რავინიას ფესტივალები. მან ასევე გააკეთა ჩანაწერები არაერთი ხმისჩამწერი 

ლეიბლისთვის, რომელთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია Deutsche Grammophon, 

Warner Classics, Decca, Teldec, eMi და sony Classical. 

1991 წელს ითამარ გოლანმა დაიკავა მანჰეტენის მუსიკის სკოლის პედაგოგის პოზიცია 

და სკოლის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ახალგაზრდა მასწავლებლად იქცა. 1994 

წლიდან მოყოლებული იგი პარიზის კონსერვტაორიაში ასწავლის კამერულ ანსამბლს. 

ითამარ გოლანი ცხოვრობს პარიზში, სადაც ჩართულია სხვადასხვა შემოქმედებით 

პროექტში.

For more than two decades, Itamar Golan has been partnering the most outstanding 

instrumentalists of our time. his work has brought him great critical acclaim and he is one 

of the most sought after pianists of his generation, playing on the most prestigious stages 

around the world.

Since his earliest years, Itamar Golan’s passion has been chamber music, but he has also 

appeared as soloist with some of the major orchestras including the Israel Philharmonic and 

the Berlin Philharmonic under the direction of Zubin Mehta, The royal Philharmonic under the 

direction of Daniele Gatti, the Orchestra Philharmonica della Scala, the Vienna Philharmonic 

under the direction of Ricardo Muti and the Philharmonia Orchestra under the direction of Lorin 

Maazel. Over the years, he has collaborated with Vadim Repin, Maxim Vengerov, Julian Rachlin, 

Misha Maisky, shlomo Mintz, ivry Gitis, ida haendel, Kyung Wha Chung, sharon Kam, Janine 

Jansen, Martin Frost and Torleif Thedeen among many others. he is a frequent participant in 

many prestigious international music festivals such as Salzburg, Verbier, Lucerne, Tanglewood, 

Ravinia and has made a numerous recordings for labels such as Deutsche Grammophon, 

Warner Classics, Decca, Teldec, EMI and Sony Classical.

In 1991, Itamar Golan was nominated to the faculty of the Manhattan School of Music, making 

him one of their youngest teachers ever. Since 1994, he has taught chamber music at the 

Paris Conservatory. he resides in Paris, where he is involved in many different artistic projects. 

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

შაბათი
Saturday

სექტემბერი 
September14

ითამარ
გოლანი
Itamar
Golan
ფორტეპიანო
PIANO
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ნინო
გვეტაძე
Nino
Gvetadze

თბილისში დაბადებული და გაზრდილი ქართველი პიანისტი ნინო გვეტაძე აქტიურ 

საერთაშორისო მუსიკალურ ცხოვრებას ეწევა როგორც სოლისტის, ისე კამერული 

მუსიკის შემსრულებლის ამპლუაში. მის საკონცერტო გამოსვლებს ევროპასა და 

აზიაში არაერთხელ დაუმსახურებია კრიტიკოსთა ქება. ნინომ მრავალი პრიზი მოიგო, 

რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია 2008 წლის ფერენც ლისტის საერთაშორისო 

კონკურსზე მოპოვებული მორე პრემია, პრესის პრიზი და მსმენელთა სიმპათიის პრიზი. 

2010 წელს ნინო ასევე დაჯილდოვდა „ბორლეტი-ბუიტონის ფონდის“ პრესტიჟული პრიზით.  

ნინო გვეტაძეს დაკრული აქვს არაერთ გამოჩენილ დირიჟორთან ერთად, მათ შორისაა 

მიშელ პლასონი, იანიკ ნეზე-სეგანი, მიშელ ტაბაჩნიკი, ჯონ აქსელროდი და იაპ ვან 

ზვედენი. მას ასევე უთანამშრომლია ისეთ ორკესტრებთან, როგორებიცაა როტერდამის, 

ბრიუსელის, ვარშავის, სეულის და ჰოლანდიის ფილარმონიული ორკესტრები, ბერგისა 

და რაინის ფილარმონია, მიუნჰენის სიმფონიური ორკესტრი, ჩრდილოეთ ჰოლანდიის 

ორკესტრი, ჰააგის ფილარმონიული ორკესტრი. ნინოს ჩატარებული აქვს ტურნეები 

მალერის კამერულ ორკესტრთან, პოტსდამის კამერაკადემიასთან, ჰოლანდიის 

ახალგაზრდულ ორკესტრსა და ამსტერდამის სინფონიეტასთან ერთად.  

ნინოს სოლისტისა და კამერული ანსამბლის წევრის ამპლუაში დაკრული აქვს 

მთელს მსოფლიოში, მათ შორის ჰანოვერში (კონცერტების ციკლი – “PrO MUsiCA-ს 

ლაურეატები ფორტეპიანოსთან”), ბაიეროითში, მიუნჰენის ჰერკულეზაალში და პრინც-

რეგენტის თეატრში, ჟან-ივ ტიბოდესთან ერთად „სპოლეტოს ფესტივალზე“, „ლუცერნის 

საფორტეპიანო ფესტივალზე“, ტოკიოს ბუნკა-კაიკან ჰოლში, ვისბადენის ქურჰაუსში, 

ფესტივალზე Piano aux Jacobins (ტულუზა), „კუმოს კამერული მუსიკის ფესტივალზე“ 

(ფინეთი), ლონდონის ვიგმორ-ჰოლში და ციურიხის ტონჰალეში. ჰოლანდიაში ნინოს

რეგულარულად იწვევენ პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზებში, მათ შორის აღსანიშნავია 

ამსტერდამის კონცერტგებაუ, ეინდჰოვენის მუზიქგებაუ, უტრეხტის ვრედენბურგი. 

თბილისიში ნინო გვეტაძე სწავლობდა ვერონიკა თუმანიშვილთან, ნოდარ გაბუნიასა 

და ნანა ხუბიტიასთან. თბილისის კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ იგი გადავიდა 

ამსტერდამში, სადაც სწავლა განაგრძო პაულ კომენსა და იან ვილთან. 2008 წლიდან 

მოყოლებული ნინო თავის კოლეგებთან – ფრედერიკე საისსა და მაია ბოგდანოვიჩთან 

ერთად უკრავს Arosa Trio-ში. 

Born and raised in Tbilisi, Georgian pianist Nino Gvetadze leads an active international music 

life as a soloist and a chamber musician. her performances have been praised by many 

critics throughout Europe and Asia. Nino received various awards, the most important were 

the Second Prize, Press Prize and Audience Award at the International Franz Liszt Piano 

Competition 2008. in 2010 she became the winner of prestigious Borletti-Buitoni Trust Award.

Nino Gvetadze has performed with many outstanding conductors such as Michel 

Plasson, Yannick nézet-séguin, Michel Tabachnik, John Axelrod and Jaap van Zweden 

and with orchestras such as the Rotterdam, Brussels, Warsaw, Seoul and Netherlands 

Philharmonic, Bergische and the Rheinische Philharmonie, Münchner Symphoniker, North 

Netherlands  and Residentie  Orchestra amongst others. She toured with the Mahler Chamber 

Orchestra, Kammerakademie Potsdam, netherlands Youth Orchestra and Amsterdam sinfonietta.

In recital as well as in chamber music settings Nino has performed all over the world, including 

in hannover (PrO MUsiCA Preisträger am Klavier-Zyklus), Bayreuth, herkulessaal and 

Prinzregententheater Munich, with Jean-Yves Thibaudet at the spoleto Festival, Lucerne Piano 

Festival, Bunka-kaikan hall Tokyo, Kuhrhaus Wiesbaden, the Festival Piano aux Jacobins 

(Toulouse), Kuhmo Chamber Music Festival (Finland), Wigmore hall London and Tonhalle 

Zurich. in the netherlands nino is a regular guest at the most prestigious concert venues, such 

as Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw Eindhoven, Vredenburg Utrecht.

in Tbilisi nino Gvetadze studied with Veronika Tumanishvili, nodar Gabunia and nana Khubutia. 

After her graduation nino moved to the netherlands to study with Paul Komen and Jan Wijn.

since 2008 nino plays in “Arosa Trio” with her colleagues Frederieke saeijs and Maja Bogdanovic. 
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თომას ჰემპსონმა, ამერიკის ერთ-ერთმა მოწინავე ბარიტონმა, არაერთი პრიზი და 

ჯილდო დაიმსახურა, ერთის მხრივ, მომაჯადოებელი არტისტიზმის, მეორეს მხრივ 

კი, კულტურის განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მეტროპოლიტენის 

ოპერის გილდიამ მას “Met Mastersinger”-ის წოდება მიანიჭა, ამერიკის ხელოვნებათა და 

მეცნიერებათა აკადემიამ და Gramophone-მა კი „დიდების დარბაზში“ უბოძეს ადგილი. 

ჰამპსონი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი და ინოვატორი მუსიკოსია. 

მას მსოფლიოს წამყვან საოპერო თეატრებში ოთხმოცზე მეტი როლი აქვს ნამღერი, 

ხოლო მისი ასსამოცდაათზე მეტი ალბომი მრავალჯერ იყო ნომინირებული სხვადასხვა 

პრიზზე და მათ არაერთხელ მიიღეს სხვადასხვა ჯილდო; მათ შორის აღსანიშნავია  

Grammy-სა და  edison-ის ჯილდოები და  Grand Prix du Disque. 2009 წელს ჰემპსონს 

ვაშინგტონის ატლანტიკის საბჭომ „გამორჩეული შემოქმედებითი ლიდერის ჯილდო“ 

გადასცა, ხოლო ნიუ-იორკის ფილარმონიულმა ორკესტრმა იგი მოწვეული არტისტის 

ამპლუაში აიყვანა. 2010 წელს კონგრესის ბიბლიოთეკამ, რომელთანაც ჰემპსონი 

ამერიკაში მუსიკის სწავლებისა და შესრულების  საკითხებში მრჩეველის რანგში 

თანამშრომლობდა, „ცოცხალი ლეგენდის ჯილდო“ უბოძა მას. ჰემპსონი ატარებს ისეთ 

პრესტიჟულ ტიტულებს, როგორებიცაა ვენის სახელმწიფო ოპერის Kammersänger და 

საფრანგეთის რესპუბლიკის Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres. მას ასევე 

მიენიჭა „ავსტრიის ხელოვნებისა და მეცნიერების საპატიო მედალი“. 2017 წელს თომას 

ჰემპსონი და მისი დიდი ხნის აკომპანიატორი ვოლფრამ რიგერი კამერული სიმღერის 

ინტერპრეტაციის საქმეში მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებებისთვის ჰუგო 

ვოლფის აკადემიამ „ჰუგო ვოლფის მედლით“ დააჯიდოვა. 

თომას ჰემპსონს, როგორც საოპერო მომღერალს, ჩამწერ არტისტსა და „სიმღერის 

ელჩს“ მართლაც უნიკალური საერთაშორისო კარიერა აქვს. ამასთანავე, იგი იჩენს 

დიდ ინტერესს ისეთი სფეროებისადმი, როგორიცაა კვლევა, განათლება,  მუსიკის 

პოპულარიზაცია და ახალი ტექნოლოგიები. 2003 წელს მან დააარსა „ჰემპსონის 

ფონდი“, რომლის მიზანია, გამოიყენოს სიმღერის ხელოვნება ინტერკულტურული 

დიალოგისა და ურთიერთგაგების  ხელშეწყობის საქმეში.

Thomas hampson, America’s foremost baritone, has received many honours and awards 

for his captivating artistry and cultural leadership. honoured as a Metropolitan Opera Guild 

“Met Mastersinger” and inducted into both the American Academy of Arts and sciences 

and Gramophone’s “hall of Fame”, hampson is one of the most respected and innovative 

musicians of our time. With an opera repertoire of over 80 roles sung in all the major opera 

houses of the world, his discography comprises more than 170 albums, which include 

multiple nominations and winners of the Grammy Award, Edison Award and the Grand 

Prix du Disque. he received the 2009 Distinguished Artistic Leadership Award from the 

Atlantic Council in Washington, DC, and was appointed the new York Philharmonic’s first 

Artist-in-residence. in 2010 he was honoured with a Living Legend Award by the Library 

of Congress, where he has served as Special Advisor to the Study and Performance of 

Music in America. hampson carries the titles of Kammersänger of the Vienna state Opera 

and Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres of the Republic of France and was 

awarded the Austrian Medal of honour in Arts and sciences. in 2017 Thomas hampson 

received the hugo-Wolf-Medal from the international hugo-Wolf-Academy together with his 

long-time musical companion Wolfram rieger for their outstanding achievements in the art of 

song interpretation. 

Thomas hampson enjoys a singular international career as an opera singer, recording artist 

and “ambassador of song,” maintaining an active interest in research, education, musical 

outreach and technology. Through the hampsong Foundation, which he founded in 2003, he 

employs the art of song to promote intercultural dialogue and understanding.

თომას
ჰემპსონი
Thomas
Hampson
ბარიტონი
BARITONE
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ქართველ ვოკალისტთა ახალგაზრდა თაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგე-

ნელი, მეცოსოპრანო ქეთევან ქემოკლიძე დაიბადა თბილისში, დაამთავრა თბილისის 

ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მაგისტრატურა (პროფ. გ. 

კარიაულის კლასი). ჰ.გ. ბელვედერის საერთაშორისო კონკურსზე მოგებული ლა-სკალას 

საოპერო თეატრის სპეციალური პრიზით, უგამოცდოდ ჩაირიცხა ამავე თეატრთან არსე-

ბულ აკადემიაში. ქეთევან ქემოკლიძემ გამარჯვება მოიპოვა პ. დომინგოს, ფ. ვინიასის, 

ტულუზის, ჰ.გ. ბელვედერის და ე. ობრაზცოვას საერთაშორისო კონკურსებზე. იგი ასევე 

არის საქართველოს მუსიკოს-შემსრულებელთა iii რესპუბლიკური და ახალგაზრდული 

კონკურსების ლაურეატი.

ქეთევან ქემოკლიძე წარმატებით გამოდის მსოფლიოს წამყვან საოპერო სცენებზე. 

აღსანიშნავია ასევე სოლო კონცერტები ტულუზის კაპიტოლის თეატრში, ვექსფორდის 

და ლაიფ ვიქტორიას ფეტსივალზე, ჰოჰენჰემის სასახლეში, ნოიბურგის კონგრეგაციის 

დარბაზში და თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში; გალა-კონცერტები ბერლინ-

ში, დუსელდორფის, ლაიფციგისა და ბაზელის საოპერო თატრებში, საერთაშორისო 

ფესტივალზე „მიტო“, „სტრეზას მუსიკალურ კვირეულებზე“, „მოცარფესტზე 2006“, „ალ 

ბუსტანის საერთაშორისო ფესტივალზე“,  და სხვა. ის ასევე ხშირად მონაწილეობს საქ-

ველმოქმედო კონცერტებში გერმანიასა და საქართველოში.

ქეთევან ქემოკლიძის დისკოგრაფია მოიცავს როსინის „სევილიელ დალაქს“, გუნოს „რო-

მეო და ჯულიეტას“, ვერდის „ოტელოს“, ბერლინის ოპერნ-გალას, მასნეს „ტაისის“, 

შტრაუსის „სალომეს“, მენდელსონის „ზაფხულის ღამის სიზმარს“. 

Ketevan Kemoklidze is in high demand amongst major theatres of the world for her 

extraordinary vocal and stage skills. Born in Tbilisi (Georgia), she received her Master’s 

degree at the V. sarajishvili state Conservatoire (Proff. G. Kariauli). having been awarded 

special Prize of Teatro alla scala at h.G. Belvedere competition she was admitted in the 

Academy of Teatro alla Scala without an entrance exam. She is the winner of prestigious 

international voice competitions including the P. Domingo’s Operalia, the Concourse 

International de Chant de la Ville de Toulouse, the F. Viñas Competition of Barcelona, 

the h.G. Belvedere international Competition in Vienna, the e. Obraztsova international 

Vocal Competition in saint-Petersburg and the Georgian Musicians national and Youth 

Competitions. Ketevan Kemoklidze has performed at many of the world’s major opera 

houses. She has given recitals at the Theatre du Capitole in Toulouse, Wexford Festival, 

hohenems Palast, neuburg Kongregationssaal, at Victoria de Los Angeles Festival in 

Barcelona and Tbilisi Grand hall. 

She has appeared in various concerts at Teatro alla Scala, Theatre of Basel, Oper Leipzig, 

Tbilisi state Opera, international Music Festival “MiTO”, Batumi MusicFest, international Music 

Festival “settimane Musicali di stresa”, Al Bustan Festival, Mozartfest 2006 in Mannheim 

and many more. she often takes part in charity concerts like AiDs-Gala at Deutsche Oper 

Berlin and Deutsche Oper am Rein, Theater Bonn and Autism Awareness Supporting Gala at 

Tbilisi Opera.

her discography includes il barbiere di siviglia, romeo et Juliette, Faust, Aids-Gala Berlin, 

Thais, Otello, A Midsummer Night’s Dream and Salome.

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

კვირა
Sunday

სექტემბერი 
September

ქეთევან
ქემოკლიძე
Ketevan
Kemoklidze
მეცო-სოპრანო
MeZZO-sOPrAnO
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ბრიუსელის დედოფალ ელისაბედის 2010 წლის კონკურსის პირველი პრემიის მფლო-

ბელმა დენის კოჟუხინმა უკვე 23 წლის ასაკში დაიმკვიდრა თავისი თაობის ერთ-ერთი 

უნიჭიერესი პიანისტის სახელი. კოჟუხინის შესრულებაზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ 

ის „მომაჯადეობელი“, „დიდებული“ და „მომნუსხველია“. ტექნიკური თვალსაზრისით 

უნაკლო კოჟუხინი გამოარჩევა ბრწყინვალე და ძლიერი პიანიზმით, ფორმის ოსტატური 

შეგრძნებით, სიმწიფითა და უნიკალური მგრძნობიარობით. 

კოჟუხინი ხშირად გამოდის კონცერტებზე მსოფლიოს ისეთ წამყვან ორკესტრებთან 

ერთად, როგორებიცაა კონცერტგებაუს სამეფო, ლონდონის სიმფონიური, ჩიკაგოს სიმ-

ფონიური, ლონდონის ფილარმონიული, ფილადელფიის, სან-ფრანცისკოს სიმფონიური, 

მალერის კამერული, ვენის სიმფონიური, nDr რადიოს ფილარმონიული, nhK სიმფონი-

ური, საფრანგეთის ეროვნული, მარიას თეატრის, პეტერბურგის ფილარმონული, ჩეხე-

თის ფილარმონიული, სტოქჰოლმის სამეფო ფილარმონიული, ოსლოს ფილარმონიული 

და რომანული შევიცარიის ორკესტრები; ასევე ბერლინის შტაატსკაპელა, ფილარმონიის 

ორკესტრი,  hr-sinfonieorchester. 

კოჟუხინის სადებიუტო ჩანაწერში, რომელიც განახორციელა ხმისჩამწერმა ლეიბლმა 

Pentatone, შევიდა გრიგის საფორტეპიანო კონცერტი და ჩაიკოვსკის პირველი საფორტე-

პიანო კონცერტი; პიანისტს პატნიორობა გაუწია ბერლინის რადიო-სიმფონიურმა ორკეს-

ტრმა ვასილი სინაისკის დირიჟორობით. ჩანაწერმა დიდი აღიარება დაიმსახურა, და-

ჯილდოვდა რა არაერთი პრიზით; მათ შორისაა “Gramophone-ს რედაქტორთა რჩეული”, 

“Fono Forum-ს წლის დისკი” და “stereophone-ს წლის დისკი”. 

კამერული მუსიკისი აქტიური შემსრულებელი დენის კოჟუხინი ხშირად გამოდის ისეთ 

ცნობილ ფესტივალებზე, როგორებიცაა „ვერბიეს ფესტივალი“, „რაინგაუს ფესტივალი“, „ინ-

ტონაციის მუსიკალური ფესტივალი“ და JiCMF. მისი სასცენო პარტნიორები არიან იანინ იან-

სენი, იულიან რახლინი, ვადიმ რეპინი, ლეონიდას კავაკოსი, მაიკლ ბარენბოიმი, ვილდე 

ფრანგი, რენო და გოტიე კაპუსონები, იერუსალიმის კვარტეტი, პაველ ჰაასის კვარტეტი, 

ელენა ბაშკიროვა, რადოვან ვლატკოვიჩი, იორგ ვიდმანი, ემანუელ პაიუდი, ალისა 

ვაილერშტაინი, ნიკოლას ალტშტედტი, იულიან შტეკელი, პაბლო ფერნანდესი და სხვ. 

Winner of the First Prize in the 2010 Queen elisabeth Competition in Brussels at the age of 

23, Denis Kozhukhin has established himself as one of the greatest pianists of his generation. 

Kozhukhin’s performances have been praised by critics as “spellbinding”, “imperious” and 

“mesmerizing”.Technically flawless, Kozhukhin Wisely combines the brilliance and power of his 

playing with a masterful sense of form, maturity and a very unique sensitivity.

Kozhukhin frequently appears with many of the leading international orchestras, such as 

Royal Concertgebouw Orchestra, London Symphony, Staatskapelle Berlin, Chicago Symphony, 

London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, Philadelphia Orchestra, San Francisco 

symphony, Mahler Chamber Orchestra, hr-sinfonieorchester, nDr radiophilharmonie, 

Vienna Symphony, Orchestre National de France, Mariinsky Orchestra, St. Petersburg 

Philharmonic, Czech Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic, Oslo Philharmonic 

Orchestra, Orchestre de la suisse romande and nhK symphony, among others.

his debut recording for the label Pentatone, featuring Grieg’s Piano Concerto and 

Tchaikovsky’s Piano Concerto No.1 with the Radio Symphony Orchestra Berlin and Vassily 

Sinaisky was received with rave reviews, including Gramophone Editor’s Choice and Disc of 

the Month in Fono Forum and Stereophone. 

An avid chamber musician, Kozhukhin is frequently invited to the most renowned festivals 

such as Verbier, Rheingau, Intonations Festival, JICMF, and collaborates with such artists as 

Janine Jansen, Julian rachlin, Vadim repin, Leonidas Kavakos, Michael Barenboim, Vilde 

Frang, renaud and Gautier Capuçon, the Jerusalem Quartet, the Pavel haas Quartet, elena 

Bashkirova, radovan Vlatkovic, Jörg Widmann, emmanuel Pahud, Alisa Weilerstein, nicolas 

Alstaedt, Julian steckel, and Pablo Ferrández, among others.

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

შაბათი
Saturday

21
სექტემბერი 
September

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

ოთხშაბათი
Wednesday

სექტემბერი 
September18

დენის 
კოჟუხინი

Denis 

Kozhukhin

ფორტეპიანო
PIANO
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19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

სამშაბათი
Tuesday

17
სექტემბერი 
September

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

ორშაბათი
Monday

16
სექტემბერი 
September

ფორტეპიანო
PIANO

იოავ
ლევანონი
Yoav
Levanon

იოავ ლევანონს, რომელმაც პროფესიული განათლების მიღება 3 წლის ასაკში დაიწყო, 

უკვე შთამბეჭდავი კარიერა აქვს, აღსავსე პრესტიჟულ კონკურსებზე გამარჯვებებით, 

შემოქმედებითი გრანტებითა და მსოფლიოს გარშემო ორკესტრებთან ერთად ჩატარე-

ბული კონცერტებით. 

2019 წელს 14 წლის იოავ ლევანონი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი, რომელმაც 

სოლო კონცერტი მისცა რიგით 26-ე „ვერბიეს საერთაშორისო ფესტივალზე“. იგი ასევე 

გამოვა „წინანდლის ფესტივალზე“, სადაც სოლო კონცერტთან ერთად დაუკრავს მოცარ-

ტის ორმაგ საფორტეპიანო კონცერტს; პარტნიორობას მას ცნობილი პიანისტი სერგეი 

ბაბაიანი გაუწევს. 

11 წლის ასაკში იოავმა სან-კარლოს თეატრის სცენაზე მსოფლიოში ცნობილი დირიჟო-

რის დანიელ ორენის ხელმძღვანელობით შეასრულა შოპენის პირველი საფორტეპიანო 

კონცერტი. 10 წლის ასაკში იგი გახდა პნინა ზალცმანის საფორტეპიანო კონკურსისა და 

კონკურსის Piano Forever პირველი პრემიის მფლობელი. 9 წლის ასაკში მან რაანანას 

სინფონიეტასთან ერთად შეასრულა ბეთჰოვენის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი 

და აგრეთვე მიიღო ამერიკულ-ებრაული კულტურული ფონდის მიერ დაწესებული „შე-

მოქმედებითი სრულყოფილების გრანტი“. 7 წლის ასაკში მას ჰქონდა სადებიუტო გამოს-

ვლა ისრაელის კამერულ ორკესტრთან; 6 წლისამ კი ამერიკის საერთაშორისო საფორ-

ტეპიანო კონკურსზე ოქროს მედალი მოიგო, რის შედეგადაც მიწვეულ იქნა ნიუ-იორკის 

პრესტიჟულ დარბაზში – კარნეგი-ჰოლში დასაკრავად. 

იოავი სწავლობს და უკრავს მასტერლასებზე როგორც ისრაელში, ისე მის ფარგლებს გა-

რეთ. მას წილად ხვდა პატივი, მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდა გამორჩეული პიანის-

ტებისთვის განკუთვნილ იერუსალიმის მუსიკის ცენტრის საფორტეპიანო პროგრამაში, 

რომლის დირექტორია გამოჩენილი ამერიკელი პიანისტი და დირიჟორი მურეი პერაია.

having started his professional piano education at the age of 3, Yoav Levanon has an 

impressive career of performances, winning prestigious competitions, being awarded creative 

excellence grants and playing with orchestras around the world.

This year, 2019, Yoav Levanon (14) is going to be the youngest musician performing a solo 

recital at the 26th Verbier Music Festival, and to take part in the Tsinandali Festival, where, apart 

from a solo recital, he will also perform the Mozart Concerto for Two Pianos and Orchestra with 

the acclaimed pianist Sergei Babayan.

When only 11 years old, Yoav performed the Chopin Piano Concerto no.1 on the prestigious 

san Carlo Theatre stage under the direction of the well-reputed maestro Daniel Oren. At 10, 

he became the First Prize winner of the Pnina salzman Piano Completion and “Piano Forever” 

piano competition. At the age of 9, Yoav performed Beethoven’s First Piano Concerto with the 

Raanana Symphonette Orchestra and received the Sharett Creative Excellence Grant from the 

America-israel Cultural Foundation. Yoav made his debut as a soloist with the israel Chamber 

Orchestra at the age of 7. At 6, Yoav won his first Gold Medal at an international piano 

competition in the UsA and was invited to perform on the prestigious stage of Carnegie hall 

in new York. 

Yoav studies and participates in masterclasses in israel and abroad and he is privileged to 

take part in the Piano Program for outstanding young pianists at the Jerusalem Music Center, 

directed by the distinguished American concert pianist and conductor, Murray Perahia.
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Washington Post-ის დახასიათებით, ჯორჯ ლისთან ერთმანეთს ერწყმის „განსაცვიფ-

რებელი ტექნიკური ოსტატობა, თვითკონტროლი და გამომსახველობის სიღრმე“. პი-

ანისტი გამოირჩევა ბუნებრივი მოხდენილობით, დამაჯერებელი ავტორიტეტულობითა 

და მისი ასაკისთვის უჩვეულო ბრწყინვალე ვირტუოზულობით. 2015 წელს ჩაიკოვსკის 

სახელობის საერთაშორისო კონკურსზე ვერცხლის მედლის მოპოვების შემდეგ ლიმ 

უმალვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება. იგი რეგულარულად გამოდის კონცერტებზე 

მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებთან ერთად და თანამშრომლობს  არაერთ ცნობილ 

დირიჟორთან, რომელთა შორისაა გერგიევი, დუდამელი, ჰონეკი, პეტრენკო, თილსონ 

თომასი და ლონგ იუ.  

კამერული მუსიკის აქტიური შემსრულებელი პიანისტი უკრავს ისეთ მუსიკოსებთან 

ერთად, როგორებიცაა ჯეიმს ენესი, ნოა ბენდიქს-ბელგლი, ბენჯამინ ბაილმანი, კიან 

ზოლტანი, პაბლო ფერანდესი და დანიელ ლოზაკოვიჩი. დაგეგმილია თანამშრომლობა 

დანიელ ჰოუფთან, შეკუ კანე-მეისონსა და ლოურენს პაუერთან. ლი გახლავთ ექსკლუ-

ზიური არტისტი ხმისჩამწერი ლეიბლისა Warner Classics. მისი სადებიუტო ალბომი – მა-

რიას თეატრში ჩატარებული კონცერტის ჩანაწერი – 2017 წლის ოქტომბერში გამოიცა. 

ჯორჯ ლი პირველად მსმენელთა წინაშე 10 წლის ასაკში წარსდგა ბოსტონის სტაინვეი-

ჰოლში, 2011 წელს კი მან თეთრ სახლში გერმანიის კანცლერის საპატივცემულოდ გა-

მართულ საღამოზე პრეზიდენტ ობამასა და ანგელა მერკელის წინაშე დაუკრა. მის უამ-

რავ ჯილდოს შორის აღსანიშნავია 2016 წლის „ევერი ფიშერის სახელობის კარიერული 

განვითარების გრანტი“, 2012 წლის „გილმორის ჯილდო ახალგაზრდა ხელოვანთათვის“ 

და პირველი პრემია 2010 წლის კონკურსზე „ახალგაზრდა არტისტების საერთაშორისო 

მოსმენები“. ჯორჯ ლი ამჟამად ასრულებს სწავლას ჰარვარდის უნივერსიტეტისა და 

ნიუ-ინგლენდის კონსერვატორიის ერთობლივ პროგრამაზე ვა კიუნგ ბიუნის ხელმძღ-

ვანელობით.

Praised by the Washington Post for combining “staggering technical prowess, a sense of 

command and depth of expression,” pianist George Li possesses an effortless grace, poised 

authority and brilliant virtuosity far beyond his years. Since winning the Silver Medal at the 

2015 international Tchaikovsky Competition, Li has rapidly established a major international 

reputation and performs regularly with some of the world’s leading orchestras and conductors 

such as Gergiev, Dudamel, honeck, Petrenko, Tilson Thomas and Long Yu. 

An active chamber musician, Li has performed alongside James ehnes, noah Bendix-

Balgley, Benjamin Beilman, Kian soltani, Pablo Ferrandez and Daniel Lozakovich and future 

plans include collaborations with Daniel hope, sheku Kanneh-Mason and Lawrence Power. 

Li is an exclusive Warner Classics recording artist, with his debut recital album released in 

October 2017 which was recorded live from the Mariinsky.

Li gave his first public performance at Boston’s steinway hall at the age of ten and in 2011, 

performed for President Obama at the White house in an evening honoring Chancellor 

Angela Merkel. Among Li’s many prizes, he was the recipient of the 2016 Avery Fisher 

Career Grant, a recipient of the 2012 Gilmore Young Artist Award, and the First Prize winner 

of the 2010 Young Concert Artists international Auditions. Li is currently in his final year of 

the harvard University/new england Conservatory joint program, where he studies with Wha 

Kyung Byun.
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იან
ლისიცკი
Jan
Lisiecki

ჯერ მხოლოდ 24 წლის კანადელმა პიანისტმა იან ლისიეცკიმ ინტერპრეტაციის 

განსაკუთრებული სიმწიფის, გამორჩეული ბგერისა და პოეტური მგრძნობიარობის 

დამსახურებით საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. გაზეთმა new York Times-მა 

დაახასიათა იგი როგორც „პიანისტი, რომელიც ყოველ ნოტს გასმენინებს“. ლისიეცკის  

საინტერესო ინტერპრეტაციები, დახვეწილი ტექნიკა და საოცრად ბუნებრივი სიახლოვე  

ხელოვნებასთან ანიჭებს მას მუსიკალურ ხმას, რომელიც მისი ასაკისთვის უჩვეულოდ 

დამაჯერებლად ჟღერს. 

2017 წელს იანმა მიიღო გერმანიაში კლასიკური მუსიკის სფეროს უმნიშვნელოვანესი 

ჯილდო – eChO Klassik. იმავე წელს მან ასევე მოიპოვა JUnO Award – კანადის მუსიკის 

ინდუსტრიის ყველაზე პრესტიჟული პრიზი, რომლითაც აღნიშნა ლისიეცკის რიგით 

მეოთხე ჩანაწერი, გაკეთებული ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის Deutsche Grammophon. 

ალბომში შევიდა შოპენის იშვიათად შესრულებადი ნაწარმოებები ფორტეპიანოსა და 

ორკესტრისათვის. დისკის ჩაწერაში ლისიეცკისთან ერთად მონაწილეობდა nDr ელბის 

ფილარმონიის ორკესტრი კრიშტოფ ურბანსკის დირიჟორობით. 

ბოლოდროინდელ მიღწევებს შორის აღსანიშნავია სოლო კონცერტების ტურნე 

ევროპასა და აზიაში და დებიუტი ბოსტონის სიმფონიურ, პიტსბურგის სიმფონიურ, ვენის 

სიმფონიურ ორკესტრებსა და დრეზდენის შტაატსკაპელასთან ერთად. დიდი წარმატება 

მოუტანა პიანისტს მისმა სოლო პროგრამამ „ღამის მუსიკა“. 

ლისიეცკის კონცერტები გადაიცა ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ყველა 

მნიშვნელოვან რადიო- და ტელეარხის ეთერში. CBC national news-მა კი მას მიუძღვნა 

დოკუმენტური ფილმი „თავშეკავებული ვუნდერკინდი“. 2013 წელს იან ლისიეცკის 

„შლესვიჰ-ჰოლშტაინის სამუსიკო ფესტივალზე“ მიანიჭეს „ლეონარდ ბერნსტაინის 

ჯილდო“, ჟურნალ Gramophone-მა კი იგი წლის ახალგაზრდა არტისტად აღიარა.

At 24, Canadian pianist Jan Lisiecki has already won acclaim for his extraordinary interpretive 

maturity, distinctive sound and poetic sensibility. The new York Times has called him “a 

pianist who makes every note count”. Lisiecki’s insightful interpretations, refined technique 

and natural affinity for art give him a musical voice that belies his age.

in 2017, Jan received the eChO Klassik, Germany’s most significant classical music 

award, as well as the JUNO Award, the most prestigious recognition in the Canadian music 

industry honouring his fourth recording for Deutsche Grammophon, featuring Chopin’s rarely-

performed works for piano and orchestra with nDr elbphilharmonie Orchester and Krzysztof 

Urbański.

Recent highlights include recital tours of Europe and Asia, subscription debuts with the 

Boston Symphony, Pittsburgh Symphony Orchestra, Wiener Symphoniker and Sächsische 

Staatskapelle Dresden, among others. Jan Lisiecki celebrated great success with his highly 

acclaimed recital programme “night Music”. 

Foremost radio and television networks in Europe and North America have extensively 

broadcast Lisiecki’s performances, he was also the subject of the CBC National News 

documentary “The reluctant Prodigy.” in 2013 he received the Leonard Bernstein Award 

at the schleswig-holstein Music Festival and was also named as Gramophone magazine’s 

Young Artist of the Year.
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ლილი მაისკი დაიბადა პარიზში და სულ მალე მისი ოჯახი ბრიუსელში გადავიდა საც-

ხოვრებლად. ფორტეპიანოზე დაკვრა მან ოთხი წლის ასაკში დაიწყო; მისი მასწვალებ-

ლები იყვნენ ლილ ტიემპო, ჰაგიტ კერბელი, ილანა დევისი და ალან ვაისი. 

ლილი მაისკი რეგულარულად გამოდის კონცერტებით როგორც ევროპაში, ისე შორეულ 

აღმოსვლეთში, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში. მას ეპატიჟებიან პრესტიჟული ფეს-

ტივალები – „ვერბიეს ფესტივალი“, „მარტა არგერიხის პროექტი“ (ლუგანო), „ედინბურგის 

ფესტივალი“, „მიაძაკის ფესტივალი“, „ფლორენციული მუსიკალური მაისი“, „ბერგამო-

ბრეშას ფესტივალი“, „პეკინის საფორტეპიანო ფესტივალი“, „ფერენც ლისტის ფესტი-

ვალი“ (ავსტრია), „იულიან რახლინი და მეგობრები“ (დუბროვნიკი), „ბელ-ეარის შეხ-

ვედრები“ (საფრანგეთი), „გშტაადის ფესტივალი“, „შლესვიჰ-ჰოლშტაინის მუსიკალური 

ფესტივალი“, „ბერლინის ფესტივალი“ და სხვ. მას წილად ხვდა პატივი, შეესრულებინა 

საფორტეპიანო კონცერტები ისეთი დირიჟორების ხელმძღვანელობით, როგორებიცაა 

ლეონარდ სლატკინი, თომას სანდერლინგი, გერდ ალბრეხტი, გაბორ ტაკაჩ-ნაჯი, და-

ნიელ რაისკინი, ალბერტო ვერონეზი, ჯეკ მარტინ ჰენდლერი, ხოსეპ კავალიე-დომენეჩი, 

ენრიკე დიმეკე, ჩარლზ ოლივიერი-მონრო და სხვ. ლილი განსაკუთრებულ ინტერესს 

ამჟღავნებს კამერული მუსიკის მიმართ და ხშირად ასრულებს დუეტებს მიშა მაისკის-

თან ერთად. რეგულარულ ხასიათს ატარებს ასევე გამოსვლები მაისკების ტრიოსთან, 

რომელშიც მის მამასთან ერთად ძმაც უკრავს. ლილის სხვა სასცენო პარტნიოერებს შო-

რის აღსანიშნავია იულიან რახლინი, ჟანინ იანსენი, დორა შვარცბერგი, რენო კაპუსონი, 

მაქსიმ რიაზანოვი, ჟერარ კოსე, შანტალ ჟულიე, სერგეი კრილოვი, მარტა არგერიხი, ნი-

კოლას ანგელიხე, ფრანკ ბრალე, ფილიპ კვინტი, ალისა მარგულისი, ჰრაჩა ავანესიანი, 

გეზა ჰოსსუ-ლეგოცკი, ბორის ანდრიანოვი, იშტვან ვარდაი, ალექსანდრე მოგილევსკი, 

ორფეო მანდოცი, ალიონა ბაევა, ბორის ბროვცინი და შიმანოვსკის კვარტეტი. 

ლილიმ გამოსცა არაერთი დისკი ხმისჩამწერი ლეიბლებისთვის Deutsche Grammophon, 

eMi და Avanti Classics. 

From the age of four Lily Maisky learned piano under Lyl Tiempo, later studying with hagit 

Kerbel, ilana Davis and Alan Weiss. her concert appearances have taken her throughout 

Europe and she regularly tours the Far East, North and South America. Lily has been invited 

to many of the great festivals such as Verbier Festival, Progetto Martha Argerich in Lugano, 

the edinburgh Festival, Miyazaki Festival, Maggio Musicale Fiorentino, Bergamo-Brescia, 

the Beijing Piano Festival, the Franz Liszt Festival in Austria, Julian Rachlin and Friends in 

Dubr ovnik, rencontres de Bel Air in France, Gstaad Festival, the schlesswich-holstein 

Music Festival, the Berlin Festival and many others. She has had the privilege of performing 

concertos under the batons of maestros Leonard Slatkin, Thomas Sanderling, Gerd Albrecht, 

Gabor-Takacs-nagi, Daniel raiskin, Alber to Veronesi, Jack Martin händler, Josep Caballé-

Domenech, Enrique Diemecke and Charles Olivieri Munroe.

Lily has a predilection for chamber music and regularly forms a duo with her father Misha 

Maisky, and as a trio with her brother Sacha Maisky. She has also performed with such 

artists as Julian Rachlin, Janine Jansen, Dora Schwarzberg, Renaud Capuçon, Maxim 

ryasanov, Gérard Caussé, Chantall Juillet, sergey Krylov, Martha Argerich, nicholas 

Angelich, Frank Braley, as well as Philippe Quint, Alissa Margulis, hrachya Avanesyan, Geza 

hosszu-Legocky, Boris Andrianov, istvan Vardai, Alexander Mogilevsky, Orfeo Mandozzi, 

Alena Baeva, Boris Brovtsyn and the szymanovski Quartet.

Lily has released several recordings for Deutsche Grammophon, EMI and Belgian label Avanti 

Classics.
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მიშა
მაისკი
Mischa
Maisky

მიშა მაისკის გამოარჩევს ის ფაქტი, რომ იგი მსოფლიოში ერთადერთი ჩელისტია, 

ვინც მსტისლავ როსტროპოვიჩსა და გრეგორ პიატიგორსკისთან სწავლობდა. 

როსტროპოვიჩმა მას „ჩელისტთა ახალგაზრდა თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ნიჭი“ 

უწოდა. მიშა მაისკი ლატვიაში დაიბადა, განათლება რუსეთში მიიღო  და შემდეგ 

ისრაელში გადავიდა საცხორვებლად. მას დიდი ენთუზიაზმით ხვდებიან ლონდონში, 

პარიზში, ბერლინში, ვენაში, ნიუ-იორკსა და ტოკიოში, ასევე სხვა უმნიშვნელოვანეს 

მუსიკალურ ცენტრებში.  

როგორც  ხმისჩამწერი ლეიბლის Deutsche Grammophon-ის ექსკლუზიურმა არტისტმა, 

მაისკიმ ბოლო ოცდახუთი წლის მანძილზე გამოსცა ოცდაათზე მეტი ჩანაწერი ისეთ ორ-

კესტრებთან ერთად, როგორებიცაა ვენისა და ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრები, 

ლონდონის სიმფონიური ორკესტრი, ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრი, პარიზის 

ორკესტრი, „ორფეოსი“, ევროპის კამერული ორკესტრი და სხვ. მისმა ჩანაწერებმა კრი-

ტიკის აღიარება დაიმსახურა და ისინი დაჯილდოვდა პრესტიჟული პრიზებით – record 

Academy Prize ტოკიოში (ხუთჯერ), echo Deutscher schallplattenpreis (სამჯერ), Grand Prix 

du Disque პარიზში, წლის Diapason d’Or. მიშა მაისკის ჩანაწერები ასევე ნომინირებული 

იყო ყველა მუსიკოსისათვის სანატრელ Grammy-ზე.  

ჭეშმარიტად მსოფლიო დონის მუსიკოსი და საერთაშორისო ფესტივალების რეგულარუ-

ლი სტუმარი, მიშა მაისკი თანამშრომლობდა და თანამშრომლობს ისეთ დირიჟორებ-

თან, როგორებიცაა ლეონარდ ბერნსტაინი, კარლო მარია ჯულინი, ლორინ მააზელი, ზუ-

ბინ მეტა, რიკარდო მუტი, ჯუზეპე სინოპოლი, ვლადიმირ აშკენაზი, დანიელ ბარენბოიმი, 

ჯეიმს ლივაინი, შარლ დუტუა, მარის იანსონსი, ვალერი გერგიევი და გუსტავო დუდამე-

ლი. ეს კი მისი სასცენო პარტნიორების არასრული სიაა – მარტა არგერიხი, რადუ ლუპუ, 

ნელსონ ფრეირე, ევგენი კისინი, ლანგ ლანგი, პიტერ სერკინი, გიდონ კრემერი, იური 

ბაშმეტი, ვადიმ რეპინი, მაქსიმ ვენგეროვი, ჯოშუა ბელი, იულიან რახლინი და იანინ 

იანსენი.

Mischa Maisky has the distinction of being the only cellist in the world to have studied 

with both Mstislav Rostropovich and Gregor Piatigorsky. Rostropovich has lauded Mischa 

Maisky as: “...one of the most outstanding talents of the younger generation of cellists”. 

Born in Latvia, educated in Russia, after his repatriation to Israel, Mischa Maisky has been 

enthusiastically received in London, Paris, Berlin, Vienna, new York and Tokyo, along with the 

rest of the major music centres.

As an exclusive Deutsche Grammophon artist, during the last 25 years he has made well 

over 30 recordings with such orchestras as Vienna and Berlin Philharmonics, London 

Symphony, Israel Philharmonic, Orchestre de Paris, Orpheus, Chamber Orchestra of 

europe and others. his recordings have enjoyed worldwide critical acclaim and have been 

awarded the prestigious record Academy Prize in Tokyo five times, the echo Deutscher 

schallplattenpreis three times, Grand Prix du Disque in Paris and Diapason d’Or of the Year 

as well as the coveted Grammy nominations.

Truly a world-class musician and regular guest at most major international Festivals, he has 

collaborated with such conductors as Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, Lorin Maazel, 

Zubin Mehta, riccardo Muti, Giuseppe sinopoli, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, 

James Levine, Charles Dutoit, Mariss Jansons, Valery Gergiev and Gustavo Dudamel 

and his partnerships have included artists as Martha Argerich, Radu Lupu, Nelson Freire, 

evgeny Kissin, Lang Lang, Peter serkin, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim repin, Maxim 

Vengerov, Joshua Bell, Julian Rachlin and Janine Jansen to name just a few. 12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall
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ედგარ მორო გახლავთ 2014 წლის „ახალგაზრდა არტისტების მოსმენების“ გამარჯვებუ-

ლი. 2011 წელს მოსკოვის ჩაიკოვსკის სახელობის კონკურსზე 17 წლის მორომ მოიპოვა 

ii პრემია და 6 სპეციალური პრიზი, მათ შორის „პრიზი შეკვეთილი ნაწარმოების საუკე-

თესო შესრულებისთვის“. 2009 წელს პარიზის როსტროპოვიჩის სახელობის ჩელისტთა 

კონკურსზე მორომ მოიპოვა „ყველაზე პერსპექტიული კონკურსანტის პრიზი“. 

ედგარ მორო პირველად ორკესტრთან ერთად 11 წლის ასაკში გამოვიდა, დაუკრა რა  

ტურინის ტეატრო-რეჯიოს ორკესტრთან ერთად. მას შემდეგ მან არაერთ ორკესტრ-

თან ითანამშრომლა; ესენია – Musica Viva, sinfonia iuventus, მოსკოვის ფილარმონიული 

ორკესტრი, სიმონ ბოლივარის ორკესტრი, მარიას თეატრის ორკესტრი, საფრანგეთის 

ეროვნული ორკესტრი, ქალაქ ტულუზის ორკესტრი, სანქტ-პეტერბურგის ფილარმონი-

ული ორკესტრი, რომანული შვეიცარიის ორკესტრი, ფერენც ლისტის სახელობის კამე-

რული ორკესტრი, მალააზიური ფილარმონიული ორკესტრი, ჰონგ-კონგის სინფონიეტა. 

ედგარ მორო ხშირად სტუმრობს ასევე პრესტიჟულ ფესტივალებს, რომელთა შორის 

აღსანიშნავია „პოლონეთის სააღდგომო ფესტივალი“ ვარშავაში, „სანტ-დენისის ფესტი-

ვალი“, „რადიო-ფრანსის მონპელიეს ფესტივალი“, „კოლმარის ფესტივალი“, „ვერბიეს 

ფესტივალი“, „ანსის კლასიკური ფესტივალი“, „ლუგანოს ფესტივალი“, „ედინბურგის 

საერთაშორისო ფესტივალი“, „ევიანის ფესტივალი“, „გშტაადის მუსიკალური მწვერვა-

ლები“, ვურცბურგის „მოცარტის ფესტივალი“ და „ლუცერნის ფესტივალი“. 

პირველი ალბომი ედგარ მორომ როგორც ხმისჩამწერი ლეიბლის Warner Classics-ის 

ექსკლუზიურმა არტისტმა ჩაიწერა; 2014 წელს გამოცემულ დისკში „დაუკარი“ შევიდა 

ჩელოსა და ფორტეპიანოსთვის დაწერილი მოკლე ვირტუოზული და ლირიკული 

პიესები. მომდევნო ალბომი  Giovincello (დაჯილდოვდა პრიზით eChO Classik 2016) 

წარმოგვიდგენს მე-18 საუკუნის ჩელოს კონცერტებს, რომლებიც ჩაწერილ იქნა 

ბაროკოს მუსიკის იტალიურ ანსამბლ il Pomo d’Oro-სთან ერთად. 2018 წელს მორომ 

გამოსცა ფრანკის, პულენკისა და შტროლის დუეტები, ჩაწერილი დავიდ კადუშისთან 

ერთად. უახლოეს მომავლში დაგეგმილია ოფენბახისა და გულდას ჩელოს კონცერტების 

ჩაწერა რაფაელ მერლინსა და  ორკესტრ Les Forces Majeures-თან ერთად. 

edgar Moreau won First Prize in the 2014 Young Concert Artists international Auditions and 

was awarded six Special Prizes after capturing, at the age of 17, Second Prize and the 

Prize for the Best Performance of the Commissioned Work at the International Tchaikovsky 

Competition in 2011. At the rostropovitch Cello Competition in Paris in 2009, he received 

the Prize for the Most Promising Contestant. 

he made his orchestral debut at the age of eleven with the Teatro regio Orchestra in Turin. 

he has soloed with the Musica Viva Orchestra, the sinfonia iuventus Orchestra, the Moscow 

Philharmonic Orchestra, the Simon Bolivar Orchestra, the Mariinsky Orchestra, the Orchestre 

National de France, the Orchestre du Capitole de Toulouse, the St Petersburg Philharmonic 

Orchestra, the Orchestre de la Suisse Romande, the Franz Liszt Chamber Orchestra, the 

Malaysian Philharmonic Orchestra and the hong Kong sinfonietta.

Festival appearances include performances at the Poland’s easter Festival, saint-Denis 

Festival, Radio France Montpellier Festival, Colmar Festival, La Folle Journée in Nantes and 

in Japan, Verbier Festival, Annecy Classic Festival, Lugano Festival, Edinburgh International 

Festival, Evian Festival, Sommets Musicaux de Gstaad, Mozartfest in Würzburg, Luzern 

Festival, the Musikverein in Vienna.

As a Warner Classics exclusive artist, Moreau’s first album “Play” was released in 2014. his 

follow-up album, “Giovincello”, (eChO Classik 2016) presents 18th-century cello concertos 

recorded with the italian Baroque ensemble il Pomo d’Oro. in 2018, he released a duo recital 

recording with David Kadouch around Franck, Poulenc and strohl, and future plans include 

Offenbach and Gulda cello concertos with Les Forces Majeures and raphaël Merlin. 

ედგარ
მორო
Edgar

Moreau
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სანდრო ნებიერიძე არაერთი საერთაშორისო საფორტეპიანო  კონკურსის 

გამარჯვებული და ფინალისტია. მათ შორისაა China international Music Competition 

(2019);  “Grand Piano Competition” (2016); “Astana Piano Passion” (2015), “sberbank-

Debut” (2013), B.Dvarionas Piano Competition (2011), “Musica sepashvili Klavierwettbeweb” 

(2009). სანდრო არანაკლები წარმატებით ასპარეზობს საკომპოზიციო კონკურსებზე: 

მისი საფორტეპიანო კონცერტი no. 1  დაჯილდოვდა კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტროს პრიზით „2016 წლის საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოები“, 

საფორტეპიანო ტოკატამ კი გაიმარჯვა ვენის საერთაშორისო კონკურსზე “Golden Key 

Piano Composition Competition 2018” და ის ასევე „ოთარ თაქთაქიშვილის პირველ 

საერთაშორისო კონკურსზე“ გრან-პრით დაჯილდოვდა. 

სანდროს შექმნილი აქვს როგორც საფორტეპიანო, ისე კამერული და საორკესტრო 

ნაწარმოებები. როგორც შემსრულებელი და კომპოზიტორი სანდრო არაერთ 

საერთაშორისო ფესტივალში იღებს მონაწილეობას: „ღამის სერენადები“ 

(საქართველო), Mozart@Augsburg, Festspiele der Mecklenburg-Vorpommern (გერმანია), 

D’Auvers sur-Oise (საფრანგეთი), Kurt schmitt and Young Talents (უკრაინა), Звезды на 

Байкале, Белая сирень, Crescendo (რუსეთი). 

2019 წლის სექტემბერში სანდრო გამოუშვებს თავის პირველ ალბომს რახმანინოვის და 

პროკოფიევის სოლო ნაწარმოებებით. ეს ალბომი ჩაიწერა ჰარმონია ნოვასთვის და იგი 

გაიყიდება მსოფლიოს ერთ-ერთი პრესტიჟული კომპანიის – ჰარმონია მუნდის მიერ.  

სანდრო ნებიერიძე წინანდლის ფესტივალის აკადემიის წევრია. სანდრო ნებიერიძე 

დაიბადა 2001 წელს თბილისში. ფორტეპიანოს შესწავლა მან დაიწყო 5 წლის ასაკიდან 

(პროფესორ ლალი სანიკიძის კლასში), ხოლო კომპოზიციის – 9 წლიდან (პროფესორ 

მაკა ვირსალაძის კლასში). სანდრო არის 2019 წლის წინანდლის ფესტივალის 

აკადემიის წევრი.

sandro nebieridze is a winner and a finalist of many international piano competitions: China 

international Music Competition (2019); Grand Piano Competition (2016), Astan, such as 

Piano Passion (2015), sberbank-Debut (2013), B. Dvarionas Piano Competition (2011), 

Musica sepashvili Klavierwettbeweb (2009). he is no less successful in composition 

competitions: his Piano Concerto no.1 was awarded with the prize of Ministry of Culture and 

Monument Protection of Georgia “Best Composition of 2016” and his Toccata for piano won 

the Vienna Golden Key Piano Composition Competition 2018 and was awarded with the 

Grand Prix at the First Otar Taktakishvili International Competition.

Sandro has composed piano, chamber and orchestral compositions. Both as performer 

and composer Sandro participates in many international festivals such as Night Serenades 

(Georgia), Mozart@Augsburg, Festspiele der Mecklenburg-Vorpommern (Germany), Festival 

d’Auvers sur-Oise (France), stars on Baikal, White Lilac, Crescendo (russia).

in september 2019, sandro will release his first album of piano works by rachmaninoff and 

Prokofiev. This album was recorded for harmonia nova and will be distributed internationally 

by the prestigious label harmonia Mundi.

sandro nebieridze started studying piano at the age of 5 (class of Professor Lali sanikidze) 

and composition – at the age of 9 (class of Professor Maka Virsaladze). Sandro Nebieridze is a 

member of the Tsindandali Festival Academy 2019.
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ჯანანდრეა
ნოზედა
Gianandrea
Noseda

ჯანანდრეა ნოზედა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი დირიჟორია, რომე-

ლიც თანაბარი წარმატებით გამოდის როგორც საკონცერტო დარბაზებში, ისე საოპერო 

თეატრებში. 2016 წლის იანვარში იგი დასახელდა ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 

რიგით მეშვიდე მუსიკალურ დირექტორად და 2017/18 წლების სეზონში მან დაიწყო ამ 

პოზიციაზე ოთხწლიანი ვადით მუშაობა. 2018 წლის სექტემბერში, ორკესტრთან თანამ-

შრომლობის მეორე სეზონის დასაწყისში, მას კიდევ ოთხი წლით გაუგრძელდა კონტრაქტი. 

ნოზედა აგრეთვე მოღვაწეობს როგორც ლონდონის სიმფონიური ორკესტრისა და ისრა-

ელის ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი მოწვეული დირიჟორი, კადაკეს ორკესტრის 

მთავარი დირიჟორი და „სტრეზას ფესტივალის“ (იტალია) სამხატვრო ხელმძღვანელი. 

2018 წლის ივლისში ციურიხის საოპერო თეატრმა იგი დაასახელა მომდევნო გენერალურ 

მუსიკალურ დირექტორად, რომელიც მუშაობას 2021/22 წლების სეზონში დაიწყებს. 

ხელოვანთა ახალი თაობის აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია ნოზედასთვის, რაც ასახ-

ვას პოვებს მის საქმიანობაზე: იგულისხმება მის მიერ მიცემული მრავალი მსტერკლასი 

და ახალგაზრდულ ორკესტრებთან, მათ შორის  ევროკავშირის ახალგაზრდულ ორკესტ-

რთან ერთად ჩატარებულ არაერთი საკონცერტო ტურნე. ამ საქმიანობასვე უკავშირდება 

მისი დანიშვნა ახლად შექმნილი „წინანდლის ფესტივალის“ და პან-კავკასიური ახალ-

გაზრდული ორკესტრის მუსიკალურ დირექტორად. ფესტივალი, რომელიც საქართველო-

ში, სოფელ წინანდალში ჩატარდება, 2019 წელს იწყება. 

ნოზედა დირიჟორობს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებს პრესტიჟულ საოპერო თეატრებ-

სა და ფესტივალებზე; მათ შორის აღსანიშნავია ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრი, 

ჩიკაგოს სიმფონიური ორკესტრი, კლევლენდის ორკესტრი, ლა-სკალას ორკესტრი, მიუნ-

ჰენის ფილარმონიული ორკესტრი, მეტროპოლიტენის ოპერის ორკესტრი, ნიუ-იორკის 

ფილარმონიული ორკესტრი, nhK სიმფონიური ორკესტრი, სანტა ჩეჩილიას ეროვნული 

აკადემიის ორკესტრი, პარიზის ორკესტრი, საფრანგეთის ეროვნული ორკესტრი, ფილა-

დელფიის ორკესტრი, ვენის ფილარმონიული ორკესტრი, ვენის სიმფონიური ორკესტრი.

ნოზედა ინტენსიურად იწერს, რის შედეგადაც მისი დისკოგრაფია სამოცზე მეტ ალბომს 

მოიცავს. ჩანაწერების უმეტესობამ დირიჟორს კრიტიკოსთა აღიარება და სხვადასხვა 

ჯილდო მოუტანა.

Gianandrea noseda is one of the world’s most sought-after conductors, equally recognized 

for his artistry in both the concert hall and opera house. he was named the national 

symphony Orchestra’s seventh music director in January 2016 and began his four-year term 

with the 2017-2018 season. 

In addition to his position with the NSO, Noseda also serves as Principal Guest Conductor of 

the London Symphony Orchestra and Israel Philharmonic Orchestra, Principal Conductor of 

the Orquestra de Cadaqués, and Artistic Director of the stresa Festival in italy. in July 2018, 

the Zurich Opera house appointed him the next General Music Director beginning in the 

2021-2022 season. 

Nurturing the next generation of artists is important to Noseda, as evidenced by his ongoing work 

in masterclasses and tours with youth orchestras, including the european Union Youth Orchestra, 

and with his recent appointment as music director of the newly-created Tsinandali Festival and 

Pan-Caucasian Youth Orchestra in the village of Tsinandali, Georgia, which begins in 2019.

Noseda has conducted the most important orchestras and at leading opera houses and 

festivals including the Berlin Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, 

La scala, Munich Philharmonic, Met Orchestra, new York Philharmonic, nhK symphony, 

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre de Paris, Orchestre National de 

France, Philadelphia Orchestra, royal Opera house, Vienna Philharmonic, Vienna symphony 

and Zurich Opera house. 

noseda’s intense recording activity counts more than 60 CDs, many of which have been 

celebrated by critics and received awards. 
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ლიზი
რამიშვილი
Lizi
Ramishvili

ლიზი რამიშვილი არაერთი საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულია: საერთაშორისო 

სატელევიზო კონკურსი “მაკნატუნა” (რუსეთი), რენესანსის საერთაშორისო კონკურსი 

(სომხეთი), ევროვიზიის ახალგაზრდა მუსიკოსთა კონკურსი (ეროვნული ტურის 

გამარჯვებული და საერთაშორისო ტურის ფინალისტი). ლიზი ასევე არაერთი ჯილდოსა 

და სტიპენდიის მფლობელია: 2017 წელს იგი დაჯილდოვდა „წინანდლის პრემიით“, 

სხვადასხვა დროს კი მოპოვებული აქვს მსტისლავ როსტროპოვიჩის, ნიკოლაი 

მიასკოვსკისა და ბორის პერგამენშიკოვის სახელობის სტიპენდიები. 

ლიზი საერთაშორისო ფესტივალების ხშირი სტუმარია. მათ შორისაა Musica Mundi, 

Young euro Classic, Kronberg Acaldemy Festival, energy for Life, Arpeggione, Peregrinos 

Muciales, Al Bastan, International Rostropovich, Winter Festival, Moscow Meets Friends. 

ახალგაზრდა ჩელისტს დაკრული აქვს ისეთ ორკესტრებთან ერთად, როგორებიცაა 

რეალის გალიციის ფილარმონიული ორკესტრი, კამერული ორკესტრი Arpeggione 

hohenem, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო ორკესტრი, სომხეთის ეროვნული კამერული ორკესტრი, აზერბაიჯანის 

ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი novaya 

rossiya, ჩაიკოვსკის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი. 

ლიზი რამიშვილი დაიბადა 1997 წელს თბილისში. დაწყებითი და საშუალო მუსიკალური 

განათლება ლიზიმ მიიღო ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ მუსიკალურ 

სკოლასა და კრონბერგის აკადემიის სასწავლებელში, თამარ გაბარაშვილისა და ფრანც 

ჰელმერსონის ხელმძღვანელობით. მოგვიანებით სწავლა ჟენევის მუსიკის აკადემიაში 

განაგრძო. ამჟამად კი იგი „ალბენისის ფონდის“ სტიპენდიის ხელშეწყობით მადრიდის 

დედოფალ სოფიას სახელობის მუსიკის აკადემიის სტუდენტია (იანც პიტერ მაინცის 

კლასი).

Lizi ramishvili is the winner of many international competitions, such as: the international 

Television Contest “nutcracker” (russia), renaissance international Competition (Armenia), 

eurovision Young Musicians Competition (winner of the national round and finalist of the 

international round). Lizi is also awarded with a number of awards and scholarships: in 

2017 she was awarded with the “Tsinandali Prize”, she also at various times received the 

Rostropovich, Miaskovsky and Pergamenschikow’s full scholarships.

Lizi is a frequent guest of many international festivals: Musica Mundi, Young euro Classic, 

Kronberg Academy Festival, energy for Life, Arpeggione, Peregrinos Musicales, Al Bustan, 

International Rostropovich, Winter Festival and Moscow Meets Friends. The young cellist 

has performed with orchestras such as the Real Filharmonia de Galicia, Chamber Orchestra 

Arpeggione hohenem, Tbilisi symphony Orchestra, Georgian national Opera and Ballet 

Orchestra, National Chamber Orchestra of Armenia, National Symphony Orchestra of 

Azerbaijan, Novaya Rossiya State Symphony Orchestra and Tchaikovsky Symphony 

Orchestra. 

Lizi ramishvili was born in 1997 in Tbilisi. she received her music education at the Zakaria 

Paliashvili Central Music school and at the Kronberg Academy, supervised by Tamar 

Gabarashvili and Frans helmerson, and continued her studies at the Geneva Music 

Academy. she is currently a student of the reina sofía school of Music in Madrid (class of 

Jens Peter Maintz) supported by the “Fundación Albéniz” scholarship. 
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სახელმწიფო
აკადემიური

ანსამბლი

„რუსთავი“

The State
Academic 

Ensemble

“RuSTAvI”

სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ შეიქმნა 1968 წელს. თავისი არსებობის 

მანძილზე მან ჩაატარა 5000-ზე მეტი კონცერტი, წარმატებით მოიარა მსოფლიოს 

80-მდე ქვეყანა, გამოდიოდა ისეთ პრესტიჟულ დარბაზებში, როგორიცაა პარიზის 

ოლიმპია, მოგადორი, ლონდონის ალბერტ-ჰოლი, მოსკოვის დიდი თეატრი. 

სანქტ-პეტერბურგის, ვენის, ამსტერდამის, ნიუ-იორკის, ტოკიოს, ქაიროს, რომის, 

შანხაის, ბერლინის და მსოფლიოს სხვა ქალაქების დიდი საკონცერტო დარბაზები 

ოვაციებს უმართავენ “რუსთავის” საშემსრულებლო ხელოვნებას. პრესა მაღალ 

შეფასებას აძლევს მის გამოსვლებს. “რუსთავს” სხვადასხვა დროს ფირფიტებისა და 

კომპაქტური დისკების სახით ჩაწერილი და გამოშვებული აქვს 800-ზე მეტი ქართული 

ხალხური სიმღერა-საგალობელი და მათი განსხვავებული ვარიანტები. მათგან 318 

სიმღერა ჩაწერა იაპონურმა ფირმამ “sOnY”.

2005 წელს იუნესკომ თავის 60 წლის იუბილეზე, რომელიც იაპონიაში აღინიშნა, 

საქართველოდან კონცერტის გასამართავად მხოლოდ ანსამბლი „რუსთავი“ მიიწვია. 

The state Academic ensemble “rustavi” was founded in 1968. since then, the ensemble 

has successfully performed more than 5000 concerts, toured 80 countries, and performed 

in such prestigious halls as Olympia and Mogador in Paris, London’s royal Albert hall, 

the Bolshoi Theater of Moscow. The great concert halls of St. Petersburg, Vienna, 

Amsterdam, new-York, Tokyo, Cairo, rome, shanghai, Berlin and other cities of the world 

have greeted “rustavi” with ovations. its concerts have been highly praised by the press. 

At different times “rustavi” has recorded on gramophone records and CDs more than 

800 Georgian folk songs, hymns and their different versions. 318 songs from this catalogue 

were recorded by sOnY.

in 2005, at the 60th jubilee of UnesCO, held in Japan, the ensemble “rustavi” was 

the only ensemble from Georgia that was invited to give a concert.
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დირიჟორი
CONDUCTOR

იუკა-პეკა
სარასტე
Jukka-Pekka
Saraste

იუკა-პეკა სარასტემ დაიმკვიდრა სახელი როგორც თავისი თაობის ერთ-ერთმა გამო-

ჩენილმა დირიჟორმა, რომელიც განსაკუთრებული მუსიკალური სიღრმითა და გულწრ-

ფელობით გამოირჩევა. შთამბეჭდავად მრავალმხრივ არტისტს განსაკუთრებულად იზი-

დავს გვიანი რომანტიზმის მუსიკის ჟღერადობა და სტილი. თუმცა, ის ასევე მჭიდროდაა 

დაკავშირებული ჩვენი დროის მუსიკასთან, მათ შორის დუტიოს, ლინდბერგის, სალო-

ნენისა და საარიაჰოს შემოქმედებასთან. უფრო მეტიც, სარასტემ დააფუძნა კამერული 

ორკესტრი Avanti!, რომელიც აქცენტს თანამედროვე მუსიკაზე აკეთებს. 

სარასტე 2010 წლიდან მუშაობს WDr სიმფონიური ორკესტრის მთავარ დირიჟორად 

კიოლნში, 2015 წელს მას გაუგრძელდა კონტრაქტი 2018/19 წლების სეზონის ბოლომდე. 

2006-2013 წლებში ის გახლდათ ოსლოს ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი დირი-

ჟორი; ვადის გასვლის შემდეგ მას მიანიჭეს ორკესტრის ისტორიაში პირველი ლაურეატი 

დირიჟორის წოდება. 

მოწვეული დირიჟორის ამპლუაში სარასტემ ითანამშრომლა მსოფლიოს ისეთ წამყვან 

ორკესტრებთან, როგორებიცაა ლონდონის ფილარმონიული ორკესტრი, ფილარმონიის 

ორკესტრი, ლაიფციგის გევანდჰაუსორკესტრი, მიუნჰენის ფილარმონიული ორკესტრი, 

დრეზდენის შტაატსკაპელა, ბავარიის რადიო-სიმფონიური ორკესტრი, კონცერტგებაუს 

სამეფო ორკესტრი, როტერდამის ფილარმონიული ორკესტრი, ვენის სიმფონიური ორ-

კესტრი, nhK სიმფონიური ორკესტრი, პარიზის ორკესტრი, კლევლენდის ორკესტრი, 

ბოსტონის, ჩიკაგოს, სან ფრანცისკოს, დეტროიტისა და პიტსბურგის სიმფონიური ორ-

კესტრები, ლოს-ანჯელესის და ნიუ-იორკის ფილარმონიულ ორკესტრები და მონრეალის 

სიმფონიური ორკესტრი. 

იუკა-პეკა სარასტეს მომცველ დისკოგრაფიაში შედის სიბელიუსისა და ნილსენის ყველა 

სიმფონია, ჩაწერილი ფინეთის რადიო-სიმფონიურ ოკესტრთან ერთად. ახლახანს კი 

სარასტემ WDr სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ჩაიწერა ბეთჰოვენის ცხრავე სიმფონია. 

Jukka-Pekka saraste has established himself as one of the outstanding conductors of his 

generation, demonstrating remarkable musical depth and integrity. An artist of exceptional 

versatility and breadth, saraste feels a special affinity with the sound and style of late romantic 

music. Equally, he maintains a strong connection with the music of our time, such as that of 

Dutilleux, Lindberg, salonen and saariaho, among others. Moreover, he is co-founder of the 

Avanti! Chamber Orchestra, which has a strong emphasis on contemporary music.

saraste has served as Chief Conductor of the WDr symphony Orchestra, Cologne since 2010 

and extended his contract in 2015 until the end of the 2018/2019 season. he was Music 

Director and Chief Conductor of the Oslo Philharmonic Orchestra from 2006 to 2013, and at the 

end of his tenure was appointed Conductor Laureate, the very first such title bestowed by that 

orchestra. 

his guest engagements have led him to the major orchestras worldwide, including the London 

Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, Munich 

Philharmonic, Dresden Staatskapelle, Bavarian Radio Symphony, Royal Concertgebouw 

Orchestra, rotterdam Philharmonic, Vienna symphony, nhK symphony Orchestra, Orchestre 

de Paris, the Cleveland Orchestra, Boston Symphony, Chicago Symphony, San Francisco 

symphony, Pittsburgh symphony, Los Angeles Philharmonic, Detroit symphony and new York 

Philharmonic as well as Orchestre symphonique de Montréal.

Jukka-Pekka saraste´s extensive discography includes the complete symphonies of sibelius and 

Nielsen with the Finnish Radio Symphony Orchestra. Most recently, he and the WDR Symphony 

Orchestra recorded a complete cycle of Beethoven’s symphonies.
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ფაზილ
საი
Fazil

Say

თავისი განსაკუთრებული პიანისტური ნიჭის წყალობით ფაზილ საი 25 წელზე მეტია 

ერთნაირად ხიბლავს მსმენელებსა და კრიტიკოსებს, რაც კლასიკური მუსიკის მატერი-

ალისტურ და ზედმეტად ორგანიზებულ სამყაროში დღესდღეობით იშვიათობას წარ-

მოადგენს. ამ ხელოვანის კონცერტები განსხვავებულია. ისინი უფრო ღია და ამაღელვე-

ბელია; შეიძლება ითქვას, ეს კონცერტები პირდაპირ გულს ეხება. 

ფორტეპიანოს პირველი გაკვეთილები ფაზილ საიმ მიტჰატ ფენმენისგან მიიღო. იგრძნო 

რა, რაოდენ ნიჭიერი იყო მისი მოსწავლე, ფენმენმა სთხოვა ბიჭუნას, ვიდრე შეუდგე-

ბოდა საფორტეპიანო სავარჯიშოების მეცადინეობას, ეკეთებინა იმპროვიზაციები თავის 

ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ თემებზე.  თავისუფალ შემოქმედებით 

პროცესებსა და ფორმებთან კონტაქტი იქცა იმ უზარმაზარი იმპროვიზაციული ნიჭისა და 

ესთეტიკური  ხედვის საფუძვლად, რომლებიც ფაზილ საის ჩვენთვის ნაცნობ პიანისტად 

და კომპოზიტორად აყალიბებს. მისი შემოქმედება მოიცავს ოთხ სიმფონიას, ორ ორა-

ტორიას, სხვადასხვა ინსტრუმენტულ კონცერტსა და მრავალ ნაწარმოებს ფორტეპიანო-

სა და კამერული ანსამბლისთვის. 

ფაზილ საის კონცერტები ჩატარებული აქვს ხუთივე კონტინენტის არაერთ ქვეყანაში. 

ფრანგულმა გაზეთმა  Le Figaro-მ ის გენიოსად მონათლა. იგი რეგულარულად უკრავს 

კამერულ მუსიკას: წლების განმავლობაში ფაზილ საი მევიოლინე პატრიცია კოპატჩინს-

კაიასთან დუეტში უკრავდა. სხვა მნიშვნელოვან პარტნიორთაგან აღსანიშნავია მაქსიმ 

ვენგეროვი, Minetti კვარტეტი, ნიკოლას ალტშტედტი და მარიანე კრებასა. 

2016 წლიდან მოყოლებული ფაზილ საი გახლავთ ხმისჩამწერი ლეიბლის Warner 

Classics-ის ექსკლუზიური არტისტი. 2016 წლის შემოდგომაზე მან ამ ლეიბლისთვის 

ჩაწერა მოცარტის ყველა სონატა, რისთვისაც 2017 წელს დაიმსახურა თავისი მეოთხე 

eChO Klassik.  

2016 წლის დეკემბერში ფაზილ საის ბონში გადაეცა „ბეთჰოვენის საერთაშორისო პრი-

ზი ადამიანთა უფლებებისთვის ბრძოლის, მშვიდობის, თავისუფლების, სიღარიბის შემ-

ცირებისა და ჩართულობისთვის“.

With his extraordinary pianistic talents, Fazıl say has been touching audiences and critics alike 

for more than twenty-five years, in a way that has become rare in the increasingly materialistic 

and elaborately organised classical music world. Concerts with this artist are something 

different. They are more direct, more open, more exciting; in short, they go straight to the heart. 

Fazıl say had his first piano lessons from Mithat Fenmen, who had himself studied with Alfred 

Cortot in Paris. Perhaps sensing just how talented his pupil was, Fenmen asked the boy to 

improvise every day on themes to do with his daily life before going on to complete his essential 

piano exercises and studies. This contact with free creative processes and forms is seen as 

the source of the immense improvisatory talent and the aesthetic outlook that make Fazıl say 

the pianist and composer he is today. his oeuvre includes four symphonies, two oratorios, 

various solo concertos and numerous works for piano and chamber music.

Guest appearances have taken Fazıl say to countless countries on all five continents; the 

French newspaper Le Figaro called him ‘a genius’. he also performs chamber music regularly: 

for many years he was part of a fantastic duo with the violinist Patricia Kopatchinskaja. Other 

notable collaborators include Maxim Vengerov, the Minetti Quartet, nicolas Altstaedt and 

Marianne Crebassa.

since 2016 Fazıl say has been an exclusive Warner Classics artist. in the autumn of 2016, 

his recording of all of Mozart sonatas was released on that label, for which, in 2017, Fazıl say 

received his fourth eChO KLAssiK award. 

in December 2016, Fazıl say was awarded the international Beethoven Prize for human rights, 

Peace, Freedom, Poverty Reduction and Inclusion, in Bonn.
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სერ ანდრაშ
შიფი

Sir András 
Schiff
ფორტეპიანო / 
დირიჟორი

PiAnO / 
CONDUCTOR

სერ ანდრაშ შიფი მსოფლიოში ცნობილია როგორც პიანისტი, დირიჟორი და ლექტორი. 

ის დაიბადა ბუდაპეშტში და სწავლობდა ლისტის აკადემიაში პალ კადოშასთან, გიორგ 

კურტაგსა და ფერენც რადოშთან, ლონდონში კი – ჯორჯ მალკოლმთან. 

მისი აქტივობების უმთავრეს ნაწილს შეადგენს სოლო კონცერტები და სპეციალური ციკ-

ლები, რომლებზეც სრულდება ი.ს. ბახის, ჰაიდნის, მოცარტის, ბეთჰოვენის, შუბერტის, 

შოპენის, შუმანის და ბარტოკის უმთავრესი საფორტეპიანო ნაწარმოებები. 2004 წლი-

დან მოყოლებული შიფმა ოც ქალაქში შეასრულა ბეთჰოვენის საფორტეპიანო სონატე-

ბის სრული ციკლი. 

სერ ანდრაშ შიფი თანამშრომლობდა თითქმის ყველა უმნიშვნელოვანეს საერთაშორი-

სო ორკესტრსა და დირიჟორთან, თუმცა დღესდღეობით იგი ძირითადად თავად დირი-

ჟორობს და თან ასრულებს სოლისტის პარტიებს. 1999 წელს მან ჩამოაყალიბა საკუთა-

რი კამერული ორკესტრი – Cappella Andrea Barca.

სერ ანდრაშ შიფს ჩაწერილი აქვს ბეთჰოვენისა და იანაჩეკის სრული საფორტეპიანო 

მუსიკა, ბახის პარტიტები, „გოლდბერგის ვარიაციები“ და „კარგად ტემპერირებული კლა-

ვირი“. მას ახლახანს მეორეჯერ მიენიჭა „საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის ჯილდო” 

წლის საუკეთესო ინსტრუმენტული ჩანაწერისთვის.

2014 წელს სერ ანდრაშ შიფი მოხვდა „დედოფლის დაბადების დღის საპატიო სიაში“ და 

მას მუსიკის მსახურებისთვის რაინდის წოდება  მიენიჭა.

sir András schiff is world-renowned as a pianist, conductor, and lecturer. Born in Budapest, 

he studied at the Liszt Academy with Pál Kadosa, György Kurtág and Ferenc rados and in 

London with George Malcolm.

recitals and special cycles, including the major keyboard works of J.s. Bach, haydn, 

Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann and Bartók, form an important part of his 

activities. since 2004 he has performed complete cycles of Beethoven’s Piano sonatas in 

20 cities.

he has worked with most of the major international orchestras and conductors but nowadays 

mostly play-directs. in 1999 he founded his own chamber orchestra, the Cappella Andrea 

Barca.

his many recordings include the complete solo piano music of Beethoven and Janáček, and 

Bach’s Partitas, Goldberg Variations and Well-Tempered Clavier. he was recently awarded 

the international Classical Music Award for best “solo instrumental recording of the Year” for 

the second time.

in 2014 sir András schiff was bestowed a Knighthood for services to Music in the Queen’s 

Birthday honours List.

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

ოთხშაბათი
Wednesday

11
სექტემბერი 
September

19:00
ორშაბათი
Monday

9
სექტემბერი 
September

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 1 942

ლაჰავ
შანი
Lahav
Shani

ლაჰავ შანიმ დაიმკვიდრა სახელი როგორც ერთ-ერთმა ყველაზე განხილვადმა ახალ-

გაზრდა დირიჟორმა, რომელიც თავისი გამაოგნებელი სიმწიფითა და ბუნებრივი, ინს-

ტიქტური მუსიკალურობით დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მსმენელზე. 2018 წლის სექ-

ტემბერში მან დაიკავა როტერდამის ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი დირიჟორის 

თანამდებობა, ჩაანაცვლა რა იანიკ ნეზე-სეგანი. ის ორკესტრის ისტორიაში ყველაზე 

ახალგაზრდა დირიჟორია. 2020/21 წლების სეზონში შანი ისრაელის ფილარმონიული 

ორკესტრის მუსიკალური დირექტორის თანამდებობაზე ზუბინ მეტას ჩაანაცვლებს, 

2019/20 წლების სეზონში კი ორკესტრის მუსიკალური დირექტორის მოვალეობის შემს-

რულებელი იქნება. 

2017/18 წლების სეზონში შანი გახდა ვენის სიმფონიური ორკესტრის მთავარი მოწვე-

ული დირიჟორი, რასაც წინ სდევდა 2015 წლის მაისში ჩატარებული პირველი ერთობ-

ლივი კონცერტი და იქიდან მოყოლებული არაერთი გამოსვლა. შანი ასევე რეგულარუ-

ლად თანამშრომლობს ბერლინის შტაატსკაპელასთან, როგორც ბერლინის შტაატსოპე-

რაში, ისე სიმფონიური მუსიკის კონცერტებზე. 

დაგეგმილია თანამშრომლობა მოწვეული დირიჟორის რანგში ისეთ ორკესტრებთან, 

როგორებიცაა ვენის ფილარმონიული ორკესტრი, ბავარიის რადიოს სიმფონიური ორ-

კესტრი, ლონდონის სიმფონიური ორკესტრი, კონცერტგებაუს სამეფო ორკესტრი, დრეზ-

დენის შტაატსკაპელა, ციურიხის ტონჰალეს ორკესტრი, ბუდაპეშტის საფესტივალო ორ-

კესტრი, ბოსტონის სიმფონიური ორკესტრი, ბერლინის რადიო-სიმფონიური ორკესტრი, 

ფილარმონიის ორკესტრი, პარიზის ორკესტრი, ფილადელფიის ორკესტრი, სტოქჰოლ-

მის სამეფო ფილარმონიული ორკესტრი, ბამბერგის სიმფონიური ორკესტრი და რადიო-

ფრანსის ფილარმონიული ორკესტრი. 

როგორც პიანისტმა სადებიუტო სოლო კონცერტი შანიმ 2018 წლის ივლისში ბერლინის 

ბულეზის დარბაზში გამართა. მან შეასრულა და თან იდირიჟორა არაერთი კონცერ-

ტი ისეთ ორკესტრებთან ერთად, როგორებიცაა ფილარმონიის ორკესტრი, ბერლინის 

შტაატსკაპელა და რადიო-ფრანსის ფილარმონიული ორკესტრი. შანის ასევე დიდი 

გამოცდილება აქვს როგორც კამერული მუსიკის შემსრულებელს. ბოლო წლებში ამ ამპ-

ლუაში იგი მსმენელთა წინაშე წასრდგა კიოლნის ფილარმონიაში, ასევე „ექს-ან-პრო-

ვანსის ფესტივალსა“ და „ვერბიეს ფესტივალზე“.

Lahav Shani has established himself as one of the most talked about young conducting talents 

making a huge impression with his astonishing maturity and natural, instinctive musicality. In 

september 2018 he took over as Chief Conductor of the rotterdam Philharmonic Orchestra, 

succeeding Yannick nézet-séguin and becoming the youngest Chief Conductor in the orchestra’s 

history. in the 2020/21 season, shani will succeed Zubin Mehta as Music Director of the israel 

Philharmonic Orchestra and will be the orchestra’s Music Director Designate from 2019/20.

in the 2017/18 season, shani became Principal Guest Conductor of the Vienna symphony 

Orchestra, following a number of appearances with the orchestra since his debut in May 2015. 

Shani also works regularly with the Berlin Staatskapelle, both at the Berlin Staatsoper and also 

for symphonic concerts. 

Recent and upcoming highlights as a guest conductor include engagements with the Vienna 

Philharmonic, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, London Symphony Orchestra, 

royal Concertgebouw Orchestra, Dresden staatskapelle, Tonhalle-Orchester Zürich, Budapest 

Festival Orchestra, Boston symphony, rundfunk-sinfonieorchester Berlin, Philharmonia 

Orchestra, Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, 

Bamberger Symphoniker and Orchestre Philharmonique de Radio France.

As a pianist shani made his solo recital debut at the Boulez saal in Berlin in July 2018. he 

has play-directed piano concerti with many orchestras including the Philharmonia Orchestra, 

Staatskapelle Berlin and Orchestre Philharmonique de Radio France. Shani also has 

considerable experience performing chamber music appearing recently at the Festival d’Aix-en-

Provence, the Cologne Philharmonie and the Verbier Festival.

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

კვირა
Sunday

22
სექტემბერი 
September

დირიჟორი /
ფორტეპიანო

COnDUCTOr /
PIANO

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

ოთხშაბათი
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სექტემბერი 
September
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ქართული ნაციონალური ბალეტი „სუხიშვილები“ დაარსდა ილიკო სუხიშვილისა და 

ნინო რამიშვილის მიერ 1945 წელს. ეს გახლდათ პირველი პროფესიული სახელმწიფო 

ცეკვის ანსამბლი საქართველოში. 1945 წლიდან მოყოლებული სუხიშვილების ოჯახის 

სამი თაობა ხელმძღვანელობს ქართულ ნაციონალურ ბალეტს. ნინო სუხიშვილი 

გახლავთ ანსამბლის გენერალური დირექტორი, ხოლო ილიკო სუხიშვილი – სამხატვრო 

ხელმძღვანელი და მთავარი ქორეოგრაფი. ორივე დამაარსებლების შვილიშვილია.

500-ზე მეტი ტურნეთი ქართულმა ნაციონალურმა ბალეტმა არაერთხელ მოიარა 

5 კონტინენტი, 90-ზე მეტი ქვეყანა, გამართა 10 000 კონცერტი და 50 მილიონ 

ადამიანზე მეტს წარუდგინა თავისი შესრულება. „სუხიშვილებს“ წარმოადგენენ 

მსოფლიოს წამყვანი იმპრესარიოები და პროდიუსერები. ანსამბლი გამოვიდა 

ალბერტ-ჰოლში, კოლიზეუმში, მეტროპოლიტენის ოპერაში და სხვა არაერთ ცნობილ 

დარბაზში. ქართული ნაციონალური ბალეტი გახლავთ ხალხური ცეკვის ერთადერთი 

ანსამბლი, რომელსაც სცენა დაუთმო მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა 

თეატრმა – მილანის ლა სკალამ. გამოსვლას უპრეცედენტო მოვლენა მოჰყვა – ფარდა 

თოთხმეტჯერ აიწია და ეს გახლდათ რეკორდი, რომელიც შემდეგ ვერავინ მოხსნა.

ქართული ეროვნული ბალეტის განკარგულებაშია 150 მოცეკვავე და საკუთარი 

ორკესტრი.     

Georgian national Ballet “sukhishvili” was founded in 1945 by iliko sukhishvili and nino 

ramishvili and was the first professional state dance company in Georgia. since 1945 three 

generations of Sukhishvili family are managing the Georgian National Ballet. Nowadays, Nino 

sukhishvili (granddaughter of the founders) is a General Director/CeO and iliko sukhishvili Jr. 

(grandson of the founders) is an Artistic Director and Chief Choreographer of the company. 

in over 500 tours Georgian national Ballet numerously toured 5 continents, more than 

90 countries, held over 10 000 concerts and over 50 million people have watched its 

performances. The company has been represented by world’s many well-known impresarios 

and producers; it has appeared at The royal Albert hall, The Coliseum, The Metropolitan 

Opera and many other famous venues. Georgian national Ballet was the first and the only 

folk troupe ever admitted to the most famous and demanding stage at Teatro Alla Scala in 

Milan, italy; an unprecedented event – the curtains were raised 14 times. 

The Georgian national Ballet has around 150 dancers and its own orchestra.

ქართული
ნაციონალური
ბალეტი

„სუხიშვილები“

Georgian
National Ballet

“SuKHISHvILI”

19:00
სამშაბათი
Tuesday

სექტემბერი 
September10

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre
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ბუდაპეშტში დაბადებულმა გაბორ ტაკაჩ-ნაჯიმ ვიოლინოზე დაკვრა 8 წლის ასაკში 

დაიწყო. 1979 წელს, უკვე ფერენც ლისტის აკადემიის სტუდენტმა, იენო ჰუბოის სახე-

ლობის სავიოლინო კონკურსზე პირველი პრემია მოიპოვა და  სწავლა განაგრძო ნათან 

მილშტაინთან. ბარტოკის კამერული მუსიკა მან შეისწავლა ბარტოკის უახლოეს მეგო-

ბართან ზოლტან სეკეისთან, რომელსაც ბარტოკმა თავისი მეორე სავიოლინო კონცერ-

ტი მიუძღვნა. 

1975-1992 წლებში ტაკაჩ-ნაჯი გახლდათ მის მიერვე დაფუძნებული, მსოფლიოში ცნო-

ბილი ტაკაჩის კვარტეტის წევრი. ამ ამპლუაში მან ითანამშრომლა ისეთ ლეგენდარულ 

მუსიკოსებთან, როგორებიცაა ლორდი იეჰუდი მენუჰინი, სერ გეორგ შოლტი, ისააკ 

შტერნი, მსტისლავ როსტროპოვიჩი და პოლ ტორტელიე. მას ასევე რეგულარულად ეპა-

ტიჟებოდა თავის ფესტივალებზე სვიატოსლავ რიხტერი. 1996 წელს ტაკაჩ-ნაჯიმ დააარ-

სა ტაკაჩის საფორტეპიანო ტრიო და პირველმა ჩაიწერა არაერთი უნგრელი კომპოზიტო-

რის ცალკეული ნაწარმოებები.

1998 წელს ტაკაჩ-ნაჯიმ თავის თანამემამულეებთან – ზოლტან ტუსკას, შანდორ პაპსა 

და მიკლოშ პერენისთან ერთად დააფუძნა მიკროკოსმოს-კვარტეტი, რომელმაც 2008 

წელს ბარტოკის სიმებიანი კვარტეტების მთელი ციკლი ჩაიწერა. ამ ჩანაწერისთვის 

კვარტეტი ჟურნალმა Pizzicato Magazine-მა დააჯილდოვა პრიზით excellencia. 2002 წელს 

ტაკაჩ-ნაჯი მიჰყვა უნგრულ მუსიკალურ ტრადიციას და დაიწყო დირიჟორობა. 2006 

წელს იგი გახდა ვაინბერგის კამერული ორკესტრის, ხოლო 2007 წლის აგვისტოში – 

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრის მუსიკალური დირექტორი. ორკესტრთან 

ერთად ტაკაჩ-ნაჯიმ ითანამშრომლა ისეთ მუსიკოსებთან, როგორებიცაა მარტა არგე-

რიხი, ჯოშუა ბელი, ჟან-ივ ტიბოდე, ვადიმ რეპინი და ემანეულ აქსი. 2010-2012 წლებში 

ტაკაჩ-ნაჯი გახლდათ ბუდაპეშტის MAV სიმფონიური ორკესტრის მუსიკალური დირექ-

ტორი. 2011 წლიდან მოყოლებული იგი  გაერთიანებული სამეფოს ერთ-ერთი წამყვანი 

კამერული ორკესტრის – „მანჩესტერის კამერატას“ მუსიკალური დირექტორია. 2012 

წელს იგი გახდა ბუდაპეშტის ფესტივალის ორკესტრის მთავარი მოწვეული დირიჟორი. 

2013 წლის იანვარში ტაკაჩ-ნაჯი ნომინირებულ იქნა ირლანდიის კამერული ორკესტრის 

მთავარი შემქომედებითი პარტნიორის პოზიციაზე. 

Born in Budapest, Gábor Takács-nagy began studying the violin at the age of eight. As a student 

of the Franz Liszt Academy, he won First Prize in 1979 in the Jeno hubay Violin Competition 

and later pursued studies with nathan Milstein. he studied the chamber-music of Bartok with 

Zoltán székely, who was Bartok’s best friend and dedicatee of his 2nd violin concerto. 

From 1975 to 1992, he was founding member and leader of the acclaimed Takács Quartet 

performing with legendary artists, Lord Menuhin, Sir Georg Solti, Isaac Stern, Mstislav 

Rostropovitch, Paul Tortelier, and was regularly invited by Sviatoslav Richter to his festivals. 

in 1996 he founded the Takács Piano Trio and made world-premiere recordings of works of 

hungarian composers. 

in 1998 he established the Mikrokosmos string quartet with compatriots Zoltan Tuska, 

sandor Papp and Miklos Perényi, recording in 2008 the complete cycle of Bartok’s string 

Quartets for which they were awarded the «excellencia» prize by Pizzicato Magazine. in 

2002, following in a long-line of hungarian musical tradition, Gábor Takács-nagy turned to 

conducting. in 2006 he became the Music Director of the Weinberger Kammerorchestra 

and in August 2007, the Music Director of the Verbier Festival Chamber Orchestra. With 

the VFCO he has collaborated with Martha Argerich, Joshua Bell, Jean-Yves Thibaudet, 

Vadim repin and emmanuel Ax. From 2010 until 2012 he was Music Director of the 

MAV symphony Orchestra Budapest. since september 2011 he is Music Director of 

Manchester Camerata, and in september 2012 became Principal Guest Conductor of the 

Budapest Festival Orchestra. in January 2013 he was nominated Principal Artistic Partner 

of the Irish Chamber Orchestra.

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

შაბათი
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სექტემბერი 
September14

გაბორ
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ანნა ჭანია გახლავთ ლაურეატი მრავალი ეროვნული თუ საერთაშორისო კონკურსისა; 

მათ შორისაა stars of the Future (2012), Young musicians (2012), nutcracker (2014), Academy 

of Art (2014), international Competition for Violin in Kloster schontal” (2015), Mozart international 

Competition (2016), il Piccolo Violino Magico (2016) და სხვა. ანნა ასევე აქტიურად 

მონაწილეობს ფესტივალებში. განსაკუთრებით აღსანიშავია Mozart@Augsburg, Festspiele 

der Mecklenburg-Vorpommern (გერმანია), summer event Pro – rhythm, „ახალი თაობის 

მუსიკალური ფესტივალი“ (საქართველო). ახალგაზრდა მევიოლინეს ასევე ხშირად 

ეპატიჟებიან საქველმოქმედო კონცერტებზე გერმანიასა და საქართველოში. 

ანნა ჭანია აქტიურად ესწრება ცნობილი მუსიკოსების მასტერკლასებს; მათ შორისაა 

ლიზა ბათიაშვილი, ლიანა ისაკაძე, დენიზ ტაჰბერერი, ანა ჩუმაჩენკო, მიჰაელა 

მარტინი, ბორის კუშნირი და მირიამ ფრიდი. ახალგაზრდა მევიოლინეს არაერთხელ 

უთანამშრომლია სოლისტის ამპლუაში ისეთ  ორკესტრებთან, როგორებიცაა თბილისის 

ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო ორკესტრი, თბილისის 

სიმფონიური ორკესტრი და საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი.

2018 წლის ოქტომბერში ანა ჭანიამ მონაწილეობა მიიღო „წინანდლის მუსიკალური 

ფესტივალის“ საპრეზენტაციო ღონისძიებაში; 2019 წლის მაისში კი იგი საქართველოს 

სიმფონიურ ორეკსტრსა და მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან ერთად იმყოფებოდა  

პოლონეთში, სადაც დაუკრა არაერთ პრესტიჟულ დარბაზში, მათ შორის ვარშავის 

ფილარმონიასა და ვროცლავის მუსიკის ეროვნულ ფორუმში.

ანა ჭანია წინანდლის ფესტივალის აკადემიის წევრია. ანნა ჭანია დაიბადა 2002 

წელს თბილისში. ამჟამად იგი სწავლობს თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის 

ცენტრალურ სამუსიკო სკოლაში „ნიჭიერთა ათწლედი“,  პროფესორ ნოდარ ჟვანიას 

კლასში. ანა ჭანია არის 2019 წლის წინანდლის ფესტივალის აკადემიის წევრი.

Anna Tchania is a prize-winner of many national and international competitions: stars of 

the Future (2012), Young Musicians (2012), The nutcracker (2014), Art Academy (2014), 

International Competition for Violin, Kloster schöntal (2015), Mozart international Competition 

(2016), il Piccolo Violino Magico (2016). she has also participated in the festivals, such as 

Mozart@Augsburg, Festspiele der Mecklenburg-Vorpommern (Germany), summer event Pro 

– Rhythm, new Generation Music Festival (Georgia). The young violinist participated in many 

charity concerts in Germany and Georgia.

Anna Tchania has attended masterclasses by famous musicians and violinists such as 

Lisa Batiashvili, Liana Isakadze, Deniz Tahberer, Ana Chumachenco, Mihaela Martin, Boris 

Kuschnir and Miriam Fried.  she has appeared as a soloist with the Symphony Orchestra of 

Zakaria Paliashvili Tbilisi Opera and Ballet State Theatre, Tbilisi Symphony Orchestra as well 

as the Georgian National Symphony Orchestra.

in October 2018 Anna played at the presentation event of Tsinandali Festival. in May 2019 

she participated in a Polish tour of Georgian symphony Orchestra and Vakhtang Kakhidze, 

performing in several prestigious halls, including the National Philharmonic in Warsaw and 

National Forum of Music in Wroclaw.

Anna Tchania was born in 2002 in Tbilisi. Currently she studies at Tbilisi Zakaria Paliashvili 

Central Music School for the Gifted supervised by professor Nodar Jvania. Anna Tchania is a 

member of the Tsindandali Festival Academy 2019. 

ანნა
ჭანია

Anna

Tchania

ვიოლინო
VIOLIN

19:00
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https://emcy.org/competitions/international-competition-violin-kloster-schontal/
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კრიტიკოსთა აღფრთოვანება და მსმენელთა ოვაციები მუდმივად თან სდევდა იუჯა 

ვანგის კაშკაშა კარიერას. პეკინში დაბადებულმა პიანისტმა, რომელიც განთქმულია 

თავისი ქარიზმატული არტისტიზმითა და მომაჯადოებელი სცენიურობით, 2018/19 

წლების სეზონშიც ახალი სიმაღლეების დალაშქვრა გადაწყვიტა. ეს მოიცავდა სოლო 

კონცერტებს, საკონცერტო სერიებს, მსიკალური ფესტივალების მოწვევებსა და დიდ 

ტურნეებს მსოფლიოს წამყვან ანსამბლებსა და დირიჟორებთან ერთად. 2018 წლის 

ზაფხულში თენგელვუდის მუსიკალურ ფესტივალზე ვანგმა ბოსტონის სიმფონიურ 

ორკესტრთან ერთად ანდრის ნელსონსის დირიჟორობით შეასრულა ბეთჰოვენის 

პირველი საფორტეპიანო კონცერტი, რასაც მოჰყვა ტურნე ბერლინის ფილარმონიულ 

ორკესტრსა და კირილ პეტრენკოსთან ერთად; ტურნეში შესრულდა პროკოფიევის 

მესამე საფორტეპიანო კონცერტი. მოგვიანებით იგი სოლო კონცერტებით გაემგზავრა 

სამხრეთ-ამერიკულ ტურნეში, შემოდგომაზე კი რამდენიმე კონცერტი მისცა აზიაში 

მიუნჰენის ფილარმონიულ ორკესტრსა და ვალერი გერგიევთან ერთად. ამ სეზონში 

იგი სამი საკონცერტო დარბაზის მოწვეული არტისტიც გახლდათ: ნიუ-იორკის კარნეგი-

ჰოლში ის მთელი სეზონის განმავლობაში მონაწილეობდა საკონცერტო სერიაში 

„პერსპექტივები“, ვენის კონცერტჰაუსში – სერიაში „პორტრეტები“ და ამავე ამპლუაში 

წარსდგა ლუქსემბურგის ფილარმონიის სცენაზე. 

იუჯა ვანგი დაიბადა პეკინში, მუსიკალურ ოჯახში. მან საწყისი მუსიკალური განათლება 

ჩინეთში მიიღო და შემდეგ განაგრძო სწავლა კანადაში და ფილადელფიის კურტისის 

მუსიკის ინსტიტუტში გარი გრაფმანის ხელმძღვანელობით. საერთაშორისო აღიარება 

პიანისტმა მოიპოვა 2007 წელს, როდესაც ბოსტონის სიფონიურ ორკესტრთან ერთად 

ჩასატარებელ კონცერტში მარტა არგერიხი ჩაანაცვლა. ორი წლის მოგვიანებით მან 

ხელი მოაწერა ექსკლუზიურ კონტრაქტს ხმისჩამწერ ლეიბლთან  Deutsche Grammophon 

და მას შემდეგ, კრიტიკოსთა მიერ აღიარებული შესრულებებისა და ჩანაწერების 

წყალობით, მსოფლიოს წამყვან ხელოვანთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი 

დაიმკვიდრა. 

Critical superlatives and audience ovations have continuously followed Yuja Wang’s dazzling 

career. The Beijing-born pianist, celebrated for her charismatic artistry and captivating stage 

presence, achieved new heights during the 2018-19 season, which featured recitals, concert 

series, as well as season residencies and extensive tours with some of the world’s most 

venerated ensembles and conductors. she began the summer of 2018 with a performance 

of Beethoven’s Piano Concerto No. 1 at the Tanglewood Music Festival with the Boston 

Symphony Orchestra, under the baton of Andris Nelsons, followed by a tour with the Berlin 

Philharmonic Orchestra and Kirill Petrenko featuring Prokofjew’s Piano Concerto no. 3. 

Later engagements included an extensive recital tour to South America, as well as several 

concerts with the Munich Philharmonic and Valery Gergiev throughout Asia in autumn. She 

was featured as an Artist-in-residence at three of the world’s premiere venues: new York’s 

Carnegie hall with a season-long “Perspectives” series, the Wiener Konzerthaus with a 

“Portrait” series, and also at the Luxembourg Philharmonie. 

Yuja Wang was born into a musical family in Beijing. After childhood piano studies in China, 

she received advanced training in Canada and at Philadelphia’s Curtis Institute of Music 

under Gary Graffman. her international breakthrough came in 2007 when she replaced 

Martha Argerich as soloist with the Boston Symphony Orchestra. Two years later, she signed 

an exclusive contract with Deutsche Grammophon and has since established her place 

among the world’s leading artists, with a succession of critically acclaimed performances and 

recordings.
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ომერ მეირ ველბერი აღიარებულია ჩვენი დროის ერთ-ერთ წამყვან დირიჟორად, 

რომელიც თანაბარი წარმატებით მოღვაწეობს როგორც საოპერო, ისე საორკესტრო  

რეპერტუარის მიმართულებით. 2018 წლის სექტემბერში მან დაიკავა დრეზდენის 

ზემფეროპერის მთავარი დირიჟორის პოსტი, 2019 წელს კი იგივე პოზიციას დაიკავებს  

BBC ფილარმონიულ ორკესტრში. 2020 წლის იანვარში ველბერი ასევე გახდება 

პალერმოს მასიმოს თეატრის მუსიკალური დირექტორი. იგი ხელმძღვანელობდა 

მსოფლიოს არაერთ პრესტიჟულ მუსიკალურ კოლექტივს, მათ შორის ლაიფციგის 

გევანდჰაუსორკესტრს, ლონდონის ფილარმონიულ, პიტსბურგის სიმფონიურ, შვედეთის 

რადიო-სიმფონიურ, ლიონის ეროვნულ, ქალაქ ბირმინგემის სიმფონიურ, ციურიხის 

ტონჰალეს ორკესტრებს, დრეზდენის შტაატსკაპელას და ტურინის rAi-ს.  

მიუხედავად ინტენსიური გრაფიკისა, ომერ მეირ ველბერი თავს ვალდებულად თვლის, 

რეგულარულად ეწვიოს სამშობლოს – ისრაელს. ბოლო 10 წელია იგი  მოწვეული 

დირიჟორის ამპლუაში ხშირად სტუმრობს ისრაელის ოპერას. ისრაელის ფილარმონიულ 

ორკესტრთან სადებიუტო კონცერტი  მან 2007 წელს მისცა, 2016 წელს კი ამ 

კოლექტივთან ერთად გამოვიდა „დრეზდენის მუსიკის ფესტივალზე“.

ომერ მეირ ველბერის მიზანია, მუსიკა სოციალური ცვლილებების ქმედით 

იარაღად აქციოს. 2009 წლიდან მოყოლებული ის გახლავთ რაანანას სინფონიეტას 

მუსკალური დირექტორი. ორკესტრი საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა, რის 

შედეგადაც წელიწადში დაახლებით 70 000 ბავშვს მუსიკასთან ზიარების საშუალება  

ეძლევა. ველბერი ასევე გახლავთ კეთილი ნების ელჩი ისრაელში დაფუძნებული 

არაკომერციული ორგანიზაციისა „გადაარჩინე ბავშვის გული“, რომელიც სამედიცინო 

კარდიოლოგიურ დახმარებას უწევს ბავშვებს. ომერ მეირი კიდევ არაერთი პროგრამის 

ფარგლებში თანამშრომლობს სხვადასხვა ინსტიტუციასთან და, ამასთანავე, 

საგანმანთლებლო ლექციების საშუალებით დირიჟორი სტუდენტების ახალი თაობის 

მხარდაჭერას ცდილობს. 

Omer Meir Wellber has established himself as one of today’s leading conductors of operatic 

and orchestral repertoire alike. in september 2018 he began his tenure as Principal Guest 

Conductor at the semperoper Dresden. in 2019 he will take up the position of Chief Conductor 

of the BBC Philharmonic Orchestra and from 2020 the position of Music Director of the Teatro 

Massimo in Palermo. he has directed some of the world’s most prestigious ensembles, 

such as the London Philharmonic Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, Pittsburgh 

Symphony Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Orchestre National de Lyon, City 

of Birmingham Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, RAI Torino and Tonhalle Orchestra 

Zurich. 

Despite Omer Meir Wellber’s demanding schedule of global engagements, he maintains a 

deeply-rooted commitment to performing ensembles in his native country israel. he has been 

a regular guest conductor for over ten years at the israeli Opera. in 2007, he debuted with the 

israel Philharmonic Orchestra and in 2016, he led the ensemble during its residency at the 

Dresdner Music Festival.

In Israel, Omer Meir Wellber aims to use music as a powerful tool for social change. Since 

2009, he has been the Music Director of the raanana symphonette Orchestra, which is 

particularly committed to music educational activities, reaching more than approx. 70.000 

children each year. The conductor is also a Good Will Ambassador for save a Child’s heart, an 

israeli-based non-profit organization that provides critical cardiac medical support. in addition, 

Omer Meir Wellber collaborates with various institutions through outreach programs and fosters 

the next generation of conducting students through educational lectures. 

ომერ მეირ
ველბერი
Omer Meir
Wellber
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ვიოლინო, 
დირიჟორი
VIOLIN, 
CONDUCTOR

პინკას
ცუკერმანი
Pinchas
Zukerman

მევიოლინე, ალტისტი, დირიჟორი და კამერული მუსიკის შემსრულებელი პინკას ცუკერ-

მანი, რომლის კარიერა ხუთ ათეულ წელს მოიცავს, ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე 

მოთხოვნად და მრავალფეროვან მუსიკოსადაა აღიარებული. იგი ცნობილია როგორც 

ვირტუოზი, რომლის დაკვრის ექსპრესიულ ლირიკას, ბგერის უნიკალურ სილამაზესა 

და სრულყოფილ მუსიკალობას აღტაცებაში მოჰყავს მსმენელი. ეს ყოველივე აისახება 

მის მომცველ დისკოგრაფიაშიც, რომელიც ასზე მეტ ალბომს მოიცავს. თავდაუზოგავი 

პედაგოგი და ახალგაზრდა მუსიკოსთა მხარდამჭერი, ცუკერმანი 25 წელია ხელმძღვა-

ნელობს მანჰეტენის მუსიკის სკოლის მისივე სახელობის საშემსრულებლო პროგრამას. 

ამავე სკოლაში მან გზა გაუკაფა დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიის დანერგვას, 

ხოლო ოტავას ეროვნულ სახელოვნებო ცენტრში დააფუძნა ნიჭიერ ახალგაზრდა ხელო-

ვანთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა. სხვადასხვა ცნობილი საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში ცუკერმანი ასწავლიდა ლონდონში, ისრაელსა და ჩინეთში. ის 

გახდა პირველი  ინსტრუმენტალისტი, რომელიც პრესტიჟულ ფილანტროპიულ პროგრა-

მაზე rolex Mentor and Protégé Arts initiative მუსიკის მიმართულების მენტორად აიყვანეს. 

პინკას ცუკერმანი თელ-ავივში დაიბადა, შემდეგ კი საცხოვრებლად გადავიდა აშშ-ში, 

სადაც „ამერიკულ-ებრაული კულტურული ფონდის სტიპენდიით“ ისწავლა ჯულიარდის 

სკოლაში, ივან გალამიანის კლასში. იგი გახლდათ პროგრამის Young Concert Artists მო-

ნაწილე. ცუკერმანმა მოიპოვა ბრაუნის, ქუინსის  (კინგსტონი, ონტარიო) და კალგარის 

უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორის წოდება, ხოლო პრეზიდენტ რონალდ რეიგანმა 

იგი დააჯილდოვა „ხელოვნებათა ეროვნული მედლით“. მას ასევე მიანიჭეს „ისააკ სტერ-

ნის ჯილდო კლასიკურ მუსიკაში მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებებისთვის“. 

მისი დიკოგრაფია მოიცავს ასზე მეტ ალბომს, რომლებისთვისაც მან დაიმსახურა ორი 

Grammy და 21 ნომინაცია.

With a celebrated career encompassing five decades, Pinchas Zukerman reigns as one of 

today’s most sought after and versatile musicians – violin and viola soloist, conductor, and 

chamber musician. he is renowned as a virtuoso, admired for the expressive lyricism of his 

playing, singular beauty of tone, and impeccable musicianship, which can be heard throughout 

his discography of over 100 albums. A devoted teacher and champion of young musicians, 

he has served as chair of the Pinchas Zukerman Performance Programme at the Manhattan 

school of Music for twenty-five years. he singularly pioneered the use of distance-learning 

technology with the first technological installment at the Manhattan school and has established 

an advanced training program for gifted young artists as part of the National Arts Centre in 

Ottawa. he has taught prominent music educational programs in London, israel and China, 

among others, and was appointed as the first instrumentalist mentor in music of the prestigious 

Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative.

Born in Tel Aviv, Pinchas Zukerman came to the United states where he studied at the Juilliard 

school with ivan Galamian as a recipient of the American-israel Cultural Foundation scholarship.  

An alumnus of the Young Concert Artists program, Mr. Zukerman has also received honorary 

doctorates from Brown University, Queen’s University in Kingston, Ontario and the University 

of Calgary. he received the national Medal of Arts from President ronald reagan and is a 

recipient of the Isaac Stern Award for Artistic Excellence in Classical Music. 

Pinchas Zukerman’s extensive discography includes more than 100 titles, for which he gained 

two Grammy awards and 21 nominations.

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

შაბათი
Saturday

14
სექტემბერი 
September

12:00

@ კამერული მუსიკის დარბაზი
 Chamber Music Hall

ოთხშაბათი
Wednesday

11
სექტემბერი 
September



ორშაბათი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

8

კვირა

@ ამფითეატრი

ინგ ფანგი სოპრანო 
ქეთევან ქემოკლიძე მეცო-სოპრანო
ავთანდილ ჩხენკელი მთავარი ქორმაისტერი
შალვა შაორშაძე ქორმაისტერი 
ჯანანდრეა ნოზედა დირიჟორი
თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის 
გუნდი
პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი
გუსტავ მალერი – სიმფონია No.2 დო მინორი 
„აღდგომა“

ჯორჯ ლი ფორტეპიანო
იოზეფ ჰაიდნი – საფორტეპიანო სონატა მი ბემოლ 

მაჟორი, Hob. XVI:52
ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – საფორტეპიანო სონატა 

No.14 დო დიეზ მინორი თხზ.27 No.2 „მთვარის 
სონატა“

ფრედერიკ შოპენი – მაზურკები თხზ.24
ფერენც ლისტი – „მოგონებანი დონ ჯოვანიზე“ S.418

9

ორშაბათი

@ ამფითეატრი

სერ ანდრაშ შიფი ფორტეპიანო
გაბორ ტაკაჩ-ნაჯი დირიჟორი
ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი
ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – საფორტეპიანო კონცერტი 

No.4 სოლ მაჟორი თხზ.58
ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – სიმფონია No.2 რე მაჟორი 

თხზ. 36

10

სამშაბათი

რენო კაპუსონი ვიოლინო
ედგარ მორო ჩელო
ნიკოლას ანგელიხი ფორტეპიანო
ფელიქს მენდელსონი – საფორტეპიანო ტრიო No.1 

რე მინორი თხზ.49
იოჰანეს ბრამსი – საფორტეპიანო ტრიო No.1 
 სი მაჟორი თხზ.8

10

სამშაბათი

@ ამფითეატრი

ქართული ნაციონალური ბალეტი 
„სუხიშვილები“

პინკას ცუკერმანი ვიოლინო
ამანდა ფორსაითი ჩელო
ჯორჯ ლი ფორტეპიანო 
დიმიტრი შოსტაკოვიჩი – საფორტეპიანო ტრიო 
 No.2 მი მინორი, თხზ.67
პეტრე ჩაიკოვსკი – საფორტეპიანო ტრიო ლა 

მინორი, თხზ.50

11

ოთხშაბათი

11

ოთხშაბათი

@ ამფითეატრი

სერ ანდრაშ შიფი (ფორტეპიანო/დირიჟორი)
რენო კაპუსონი (ვიოლინო)
ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი
იოჰან სებასტიან ბახი – საკლავირო კონცერტი სოლ 

მინორი BWV 1058
ფელიქს მენდელსონი – სავიოლინო კონცერტი 
 მი მინორი თხზ.64
იოზეფ ჰაიდნი – სიმფონია No.88 სოლ მაჟორი 
 Hob. I:88

იან ლისიცკი ფორტეპიანო
ღამის მუსიკა
იოჰან სებასტიან ბახი – კაპრიჩიო სი ბემოლ მაჟორი  

BWV 992
რობერტ შუმანი – „ღამის პიესები“ თხზ.23
მორის რაველი – „ღამის გასპარი“
სერგეი რახმანინოვი – ხუთი პიესა-ფანტაზია თხზ.3
ფრედერიკ შოპენი – ნოქტიურნი No.19 მი მინორი, 

თხზ.72 No.1; სკერცო No.1 სი მინორი თხზ.20

12

ხუთშაბთი

12

ხუთშაბათი

@ ამფითეატრი

ანნა ჭანია ვიოლინო

ლიზი რამიშვილი ჩელო

სანდრო ნებიერიძე ფორტეპიანო

ჯანანდრეა ნოზედა დირიჟორი

პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი 
ლუდვიგ ვან ვან ბეთჰოვენი – კონცერტი ვიოლინოს, 

ჩელოსა და ფორტეპიანოსთვის დო მაჟორი 
თხზ.56

ჰექტორ ბერლიოზი – „ფანტასტიკური სიმფონია“ 
თხზ.14

თომას ჰემპსონი ბარიტონი

იან ლისიცკი ფორტეპიანო

ფრანც შუბერტი – სიმღერები ჰაინრიხ ჰაინეს 
ლექსებზე ციკლიდან „გედის სიმღერა“ D 957

რობერტ შუმანი – სიმღერები სოლო ხმისა და 
ფორტეპიანოსთვის ჰაინრიხ ჰაინეს ლექსებზე

სერ ანდრაშ შიფი ფორტეპიანო
ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – საფორტეპიანო სონატა 

No.12 ლა მაჟორი თხზ. 26
რობერტ შუმანი – საფორტეპიანო სონატა No.1 ფა 

დიეზ მინორი თხზ.11; ფანტაზია დო მაჟორი 
თხზ.17

ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – საფორტეპიანო სონატა 
No.21 დო მაჟორი თხზ.53@ ამფითეატრი

ედგარ მორო ჩელო

ითამარ გოლანი ფორტეპიანო

ფრედერიკ შოპენი – ჩელოს სონატა სოლ მინორი 
თხზ. 65

სეზარ ფრანკი – სავიოლინო სონატა ლა მაჟორი 
M 8 (ვერსია ჩელოსა და ფორტეპიანოსთვის)

ლიზა ბათიაშვილი ვიოლინო
გოტიე კაპუსონი ჩელო
გაბორ ტაკაჩ-ნაჯი დირიჟორი
პინკას ცუკერმანი დირიჟორი
ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი
პეტრე ჩაიკოვსკი – ვარიაციები როკოკოს თემაზე 

თხზ.33 (ტაკაჩ-ნაჯი)
სავიოლინო კონცერტი რე მაჟორი თხზ.35 
 (ტაკაჩ-ნაჯი)
ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი – სიმფონია No.40 

სოლ მინორი KV.550 (ცუკერმანი)@ ამფითეატრი

ლიზა ბათიაშვილი ვიოლინო

გოტიე კაპუსონი ჩელო

ნინო გვეტაძე ფორტეპიანო

ფრედერიკ შოპენი – ვალსი ლა მინორი თხზ.34 No.2
 სკერცო No.2 სი ბემოლ მინორი თხზ.31

დიმიტრი შოსტაკოვიჩი – საფორტეპიანო ტრიო No.1 
დო მინორი თხზ.8

ფელიქს მენდელსონი – საფორტეპიანო ტრიო No.2 
დო მინორი თხზ.66

კვირა

@ ამფითეატრი

მიშა მაისკი ჩელო
იუკა-პეკა სარასტე დირიჟორი
პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი 
ჯორჯ ენესკუ – რუმინული რაფსოდია No.1 ლა 

მაჟორი
ანტონინ დვრჟაკი – ჩელოს კონცერტი სი მინორი 

თხზ.104
იან სიბელიუსი – სიმფონია No.2 რე მაჟორი თხზ.43 

სექტემბერი

სექტემბერი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

იოავ ლევანონი ფორტეპიანო

ფრედერიკ შოპენი – საფორტეპიანო სონატა No.3 
სი მინორი თხზ.58

ნიკოლაი მეტნერი – „სონატა-ელეგია“ რე მინორი 
თხზ.11 No.2

სერგეი რახმანინოვი – საფორტეპიანო სონატა 
 No.2 სი ბემოლ მინორი თხზ. 36 (ახალი ვერსია, 

გადამუშავებული ავტორის მიერ, 1931)

სერგეი ბაბაიანი ფორტეპიანო

ფრედერიკ შოპენი – პოლონეზი დო-დიეზ მინორი 
თხზ.26 No.1

 ვალსი დო-დიეზ მინორი თხზ.64 No.2

 ბარკაროლა ფა-დიეზ მაჟორი თხზ.60

 ვალსი სი მინორი თხზ.69 No.2

 ნოქტურნი სი მაჟორი თხზ.9 No.3

 პოლონეზ-ფანტაზია ლა-ბემოლ მაჟორი თხზ.61

 ექსპრომტი ლა-ბემოლ მაჟორი თხზ.29 No.1

 პრელუდია ლა-ბემოლ მაჟორი, B.86

 „დიდი ბრწყინვალე ვალსი“ ლა-ბემოლ მაჟორი 
თხზ.34 No.1

 მაზურკები (ნაკრები)

 ვალსი ფა მაჟორი თხზ.34 No.3
@ ამფითეატრი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

სექტემბერი

სექტემბერი

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

17

სამშაბათი

@ ამფითეატრი

მიშა მაისკი ჩელო

ლილი მაისკი ფორტეპიანო 

სერგეი რახმანინოვი – „მელოდია“ მი მაჟორი 
თხზ.3 No.3 

 „ვოკალიზი“ მი მინორი თხზ.34 No.14 
 „ელეგია“ მი მინორი თხზ.3 No.1 

პეტრე ჩაიკოვსკი – „ოქტომბერი: შემოდგომის 
სიმღერა“ ციკლიდან „წელიწადის დრონი“ 

 თხზ. 37a 
 „სენტიმენტალური ვალსი“ ფა მინორი თხზ.51 

No.6

ალექსანდრე სკრიაბინი – ეტიუდი სი ბემოლ 
მინორი თხზ.8 No.11 

 რომანსი 

დიმიტრი შოსტაკოვიჩი – ჩელოს სონატა რე მინორი 
თხზ.40

17

სამშაბათი

თომას ჰემპსონი ბარიტონი

სერგეი ბაბაიანი ფორტეპიანო

იოავ ლევანონი ფორტეპიანო

გაბორ ტაკაჩ-ნაჯი დირიჟორი

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი

ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი – Rivolgete a lui lo 
sguardo ოპერიდან „ასე იქცევა ყველა ქალი“

 Hai Gia vinta la causa ოპერიდან „ფიგაროს 
ქორწინება“

 Non più andrai ოპერიდან „ფიგაროს ქორწინება“
 კონცერტი ორი ფორტეპიანოსთვის მი ბემოლ 

მაჟორი, KV.365 

ფრანც შუბერტი – სიმფონია No.5 სი ბემოლ 
მაჟორი, D.485

მარტინ ფროსტი კლარნეტი

იუჯა ვანგი ფორტეპიანო

კარლ მარია ფონ ვებერი – დიდი საკონცერტო 
დუეტი კლარნეტისა და ფორტეპიანოსთვის, 
თხზ.48

იოჰანეს ბრამსი – კლარნეტის სონატა მი ბემოლ 
მაჟორი, თხზ.120 No.2

 „უნგრული ცეკვები“, WoO1, Nos.1,13,21

18

ოთხშაბათი

ლაჰავ შანი ფორტეპიანო
დენის კოჟუხინი ფორტეპიანო
ომერ მეირ ველბერი დირიჟორი
პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი
სერგეი რახმანინოვი – საფორტეპიანო კონცერტი 

No.3 რე მინორი თხზ.30 (შანი)
სერგეი პროკოფიევი – საფორტეპიანო კონცერტი 

No.1 რე ბემოლ მაჟორი თხზ.10 (კოჟუხინი)
დიმიტრი შოსტაკოვიჩი – სიმფონია No.9 მი ბემოლ 

მაჟორი თხზ.70

18

ოთხშაბთი

@ ამფითეატრი

ფაზილ საი ფორტეპიანო 
სენემ დემირჩიოღლუ მეცო-სოპრანო 

წინანდლის ფესტივალის 
აკადემიის წევრები 
სიმებიანი კვარტეტი
რობერტ შუმანი – საფორტეპიანო კვინტეტი 
 მი ბემოლ მაჟორი თხზ. 44
ფაზილ საი – საფორტეპიანო კვინტეტი „მოძრავი 

სახლი“ – ეძღვნება ათათურქს თხზ.72b
„გეზის პარკი 3“ თხზ.54 ბალადა მეცო-სოპრანოს, 

ფორტეპიანოსა და სიმებიანი კვარტეტისთვის
 სიმღერები (ნაკრები)

19

ხუთშაბათი

მარტინ ფროსტი კლარნეტი 
იუჯა ვანგი ფორტეპიანო 
ქრის სკალნონი საყვირი 
ჯიოვანი გუცო ხელმძღვანელი
ლაჰავ შანი დირიჟორი

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი
ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი – კლარნეტის 

კონცერტი ლა მაჟორი, KV.622
დიმიტრი შოსტაკოვიჩი – კონცერტი No.1 

ფორტეპიანოს, საყვირისა და სიმებიანი 
ორკესტრისთვის დო მინორი თხზ.35 (შანი)

ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – სიმფონია No.1 დო მაჟორი 
თხზ.21

19

@ ამფითეატრი

წინანდლის ფესტივალის აკადემია 
წარმოგიდგენთ...20

20

პარასკევი

@ ამფითეატრი

ფაზილ საი ფორტეპიანო
ფრედერიკ შოპენი – ნოქტიურნი მი მინორი თხზ. 

სიკვდილისშემდგომი 72 No.1
 ნოქტიურნი დო დიეზ მინორი 
 თხზ. სიკვდილისშემდგომი Lento con gran 

espressione  KK IVa/16
 ნოქტიურნი დო მინორი 
 თხზ. სიკვდილისშემდგომი KK IVb/8
 ნოქტიურნი მი ბემოლ მაჟორი თხზ.9 No.2

ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი – საფორტეპიანო სონატა 
No.23 ფა მინორი თხზ.57 „აპასიონატა“

ერიკ სატი – სამი გნოსიენი 

კლოდ დებიუსი – პრელუდიები, I რვეული (ნაკრები)

ფაზილ საი – საფორტეპიანო სონატა „გეზის პარკი 2“
  თხზ.52

დენის კოჟუხინი ფორტეპიანო
ფელიქს მენდელსონი – „უსიტყვო სიმღერები“ 
 თხზ.19, თხზ.30, თხზ.38, თხზ.62, თხზ.67, 
 თხზ.102 (ნაკრები)
ედვარდ გრიგი – „ლირიკული პიესები“ თხზ.12, 
 თხზ.38, თხზ.43, თხზ.54 (ნაკრები)
ჯორჯ გერშვინი – „რაფსოდია ბლუზის ტონებში“ 

(ვერსია სოლო ფორტეპიანოსთვის)

21

21

@ ამფითეატრი

სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი 
„რუსთავი“

ავი ავიტალი მანდოლინა

წინანდლის ფესტივალის აკადემია 
სიმებიანი კვარტეტი
იოჰან სებასტიან ბახი – ადაჯიო და ფუგა 

სავიოლინო სონატიდან სოლ მინორი BWV 1001
იაუსუო კუვაჰარა – იმპროვიზებული პოემა 

მანდოლინისთვის
ფილიპო საული – პარტიტა მანდოლინისთვის დო-ში 
ჯიოვანი სოლიმა – პრელუდია მანდოლინისთვის
იოჰან სებასტიან ბახი – ჩაკონა სავიოლინო 

პარტიტიდან No.2 რე მინორი BWV1004
დევიდ ბრუსი – „ციმბელინი“ მანდოლინისა და 

სიმებიანი კვარტეტისთვის

22

კვირა

22

კვირა

იუჯა ვანგი ფორტეპიანო 

ლაჰავ შანი ფორტეპიანო / დირიჟორი

პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი

სერგეი რახმანინოვი – სიუიტა No.2 
 ორი ფორტეპიანოსთვის თხზ.17
დიმიტრი შოსტაკოვიჩი – საფორტეპიანო კონცერტი 

No.2 ფა მაჟორი თხზ.102 (ვანგი)

იოჰანეს ბრამსი – სიმფონია No.2 რე მაჟორი თხზ.73

ონლაინბილეთები: TKT.ge

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

სექტემბერი

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

@  კამერული მუსიკის 
 დარბაზი

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

@ ამფითეატრი
19:00 

პროგრამა
8-22 სექტემბერი 2019

13
პარასკევი

13

პარასკევი

14
შაბათი

14

შაბათი

15

კვირა

15

16

ორშაბათი

16

ორშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

შაბათი

9



9

Monday

@ Chamber Music Hall

8

Sunday

@ Amphitheatre

Ying Fang soprano
Ketevan Kemoklidze mezzo-soprano
Avtandil Chkhenkeli principal chorus master
Shalva Shaorshadze chorus master
Gianandrea Noseda conductor 
TBILISI Z. PALIASHVILI OPERA AND BALLET 
STATE THEATRE CHORUS
PAN-CAUCASIAN YOUTH ORCHESTRA
Gustav Mahler – Symphony No.2 in C Minor 

“Resurrection”

George Li piano

Joseph Haydn – Piano Sonata in E flat Major 
 Hob. XVI:52

Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No.14 
 in C-sharp Minor Op.27 No.2 “Moonlight” 

Frédéric Chopin – Mazurkas Op.24  

Franz Liszt – “Réminiscences de Don Juan” S.418

9

Monday

@ Amphitheatre

Sir András Schiff piano
Gábor Takács-Nagy conductor
VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 
Ludwig van Beethoven – Piano Concerto No.4 in 
 G Major Op.58
Ludwig van Beethoven – Symphony No.2 in D Major 

Op.36

10

Tuesday

Renaud Capuçon violin 

Edgar Moreau cello 

Nicholas Angelich piano

Felix Mendelssohn – Piano Trio No.1 in D Minor Op.49

Johannes Brahms – Piano Trio No.1 in B Major Op.8

10

Tuesday

@ Amphitheatre

Georgian National Ballet 
SuKhiShviLi

Pinchas Zukerman violin

Amanda Forsyth cello

George Li piano

Dmitri Shostakovich – Piano Trio No.2 in E Minor Op.67

Pyotr Tchaikovsky – Piano Trio in A minor Op.50

11
Wednesday

11

Wednesday

@ Amphitheatre

Sir András Schiff piano / conductor

Renaud Capuçon violin 

VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 

Johann Sebastian Bach – Keyboard Concerto in 
 G Minor BWV 1058 

Felix Mendelssohn – Violin Concerto in E Minor Op.64

Joseph Haydn – Symphony No.88 in G Major 
 Hob. I:88

Jan Lisiecki piano

NIGHT MuSIC

Johann Sebastian Bach – Capriccio in B-flat Major 
 BWV 992

Robert Schumann – Nachtstücke Op.23 

Maurice Ravel – Gaspard de la Nuit

Sergei Rachmaninoff – Cinq Morceaux de fantaisie, Op.3

Frédéric Chopin – Nocturne No.19 in E Minor Op.72 
No.1 

 Scherzo No.1 in B Minor Op.20

12

Thursday

12

Thursday

@ Amphitheatre

Anna Tchania violin
Lizi Ramishvili cello
Sandro Nebieridze piano
Gianandrea Noseda conductor
PAN-CAUCASIAN YOUTH ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven – Concerto for Violin, Cello and 

Piano in C Major Op.56
Hector Berlioz – Symphonie fantastique Op.14

Thomas hampson baritone

Jan Lisiecki piano

Franz Schubert – Songs on Texts from Heinrich Heine 
(from „Schwanengesang“)

Robert Schumann – Die Lieder für eine Singstimme 
und das Pianoforte / Gedichte von Heinrich Heine 

13

Friday

Sir András Schiff piano
Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No.12 in A-flat 

Major Op.26
Robert Schumann – Piano Sonata No.1 in F-sharp 

Minor Op.11; Fantasie in C Major Op.17
Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No.21 in 
 C Major Op. 53

13

Friday

@ Amphitheatre

Edgar Moreau cello
itamar Golan piano 
Frédéric Chopin – Cello Sonata in G Minor Op.65
César Franck – Violin Sonata in A Major M 8  
 (version for cello and piano)

14

Saturday

Lisa Batiashvili violin

Gautier Capuçon cello 

Gábor Takács-Nagy conductor 

Pinchas Zukerman conductor

VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 

Pyotr Tchaikovsky – Variations on a Rococo Theme 
Op.33 (Takács-Nagy)

 Violin Concerto in D Major Op.35 (Takács-Nagy)

Wolfgang Amadeus Mozart – Symphony No.40 in G 
Minor KV.550 (Zukerman)

14

Saturday

@ Amphitheatre

15

Sunday

Lisa Batiashvili violin
Gautier Capuçon cello
Nino Gvetadze piano
Frédéric Chopin – Valse in A Minor Op.34 No.2 
 Scherzo No.2 in B-flat Minor Op.31
Dmitri Shostakovich – Piano Trio No.1 in C Minor, Op.8
Felix Mendelssohn – Piano Trio No.2 in C Minor, Op.66

15

Sunday

@ Amphitheatre

Mischa Maisky cello

Jukka-Pekka Saraste conductor

PAN-CAUCASIAN YOUTH ORCHESTRA

George Enescu – Romanian Rhapsody No.1 in A Major 
Op.11

Antonin Dvorak – Cello Concerto in B Minor Op.104 

Jean Sibelius – Symphony No.2 in D Major Op.43

September

September

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

Yoav Levanon piano
Frédéric Chopin – Piano Sonata No.3 in B Minor, 
 Op. 58
Nikolai Medtner – Sonata-Elegy in D Minor Op.11 No.2
Sergei Rachmaninoff – Piano Sonata No.2 in B-flat 

Minor Op.36 (new version, revised by author, 1931)

16

Monday

Sergei Babayan piano

Frédéric Chopin – Polonaise in C-sharp Minor Op.26 
No.1

 Valse in C-sharp Minor Op.64 No.2

 Barcarolle in F-sharp Major Op.60

 Valse in B Minor Op.69 No.2

 Nocturne in B Major Op.9 No.3

 Polonaise-Fantasie in A-flat Major Op.61

 Impromptu No.1 in A-flat Major Op.29

 Prelude in A-flat Major B.86

 Valse brillante in A-flat Major Op.34 No.1

 Mazurkas (selection)

 Valse in F Major Op.34 No.3

16

Monday

@ Amphitheatre

@ Chamber Music Hall

September

September

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

17

Tuesday

@ Amphitheatre

Mischa Maisky cello
Lily Maisky piano
Sergei Rachmaninoff – Melodie in E Major Op.3 No.3  
 Vocalise in E Minor Op.34 No.14 
Elégie in E Minor Op.3 No.1 
Pyotr Tchaikovsky – “October: Autumn Song” from “The 

Seasons” Op. 37a 
 Valse sentimentale in F Minor, Op.51 No.6 
Alexander Scriabin – Etude in B flat Minor, Op.8 No.11 
 Romance 
Dmitri Shostakovich – Cello Sonata in D Minor Op.40

17

Tuesday

Thomas hampson baritone

Sergei Babayan piano

Yoav Levanon piano

Gábor Takács-Nagy conductor

VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 

Wolfgang Amadeus Mozart – “Rivolgete a lui lo sguardo” 
(Così fan tutte)

 “Hai Gia vinta la causa” (Le nozze di Figaro)

 “Non più andrai” (Le nozze di Figaro)

 Concerto for two pianos in E-flat Major KV. 365 

Franz Schubert – Symphony No.5 in B-flat Major D.485

Martin Fröst clarinet 

Yuja Wang piano

Carl Maria von Weber – Grand Duo Concertant for 
Clarinet and Piano Op.48

Johannes Brahms – Clarinet Sonata in E-flat Major 
 Op.120 No.2
 Hungarian Dances WoO1 Nos.1,13,21

18

Wednesday

Lahav Shani piano

Denis Kozhukhin piano

Omer Meir Wellber conductor

PAN-CAUCASIAN YOUTH ORCHESTRA

Sergei Rachmaninoff – Piano Concerto No.3 in D Minor 
Op.30 (Shani)

Sergei Prokofiev – Piano Concerto No.1 in D-flat Major 
Op.10 (Kozhukhin)

Dmitri Shostakovich – Symphony No.9 in E-flat Major 
Op.70

18

Wednesday

@ Amphitheatre

Fazil Say piano 

Senem Demircioğlu mezzo-soprano 

with members of 
THE TSINANDALI FESTIVAL ACADEMY

Robert Schumann – Piano Quintet in E-flat Major Op.44

Fazil Say – “Yürüyen Kösk” Hommage à Atatürk for 
Piano Quintet Op.72b

 “Gezi Park 3” Op.54 Ballad for Mezzo-soprano, Piano 
and String Quartet

 Songs (selection)       

19

Thursday

Martin Fröst clarinet

Yuja Wang piano

Chris Scanlon trumpetist

Giovanni Guzzo leader

Lahav Shani conductor

VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA 

Wolfgang Amadeus Mozart – Clarinet Concerto in 
 A Major KV.622

Dmitri Shostakovich – Concerto No.1 for Piano, Trumpet 
and String Orchestra in C Minor Op.35 (Shani)

Ludwig van Beethoven – Symphony No.1 in C Major 
Op.21

19

Thursday

@ Amphitheatre

TSINANDALI FESTIVAL ACADEMY 
presents...20

Friday

20

Friday

@ Amphitheatre

Fazil Say piano
Frédéric Chopin – Nocturne in E Minor Op. posth.72 

No.1 
 Nocturne in E-flat Major op.9 No.2
 Nocturne in C-sharp Minor Op. posth. Lento con gran 

espressione KK IVa/16
 Nocturne in C Minor Op. posth., KK IVb/8
Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No.23 in F Minor 

Op.57 “Appassionata”
Erik Satie – Gnossiennes Trois
Claude Debussy – Préludes, Book 1 (selection)
Fazil Say – Piano Sonata “Gezi Park 2” Op.52

Denis Kozhukhin piano

Felix Mendelssohn – Songs Without Words Op.19, 
 Op.30, Op.38, Op.62, Op.67, Op.102 (selection)

Edvard Grieg – Lyric Pieces Op.12, Op.38, Op.43, 
 Op.54 (selection)

George Gershwin – “Rhapsody in Blue” (Solo version)

21
Saturday

21
Saturday

@ Amphiteatre

Georgian State Academic Ensemble 
RuSTAvi 

Avi Avital mandolin 

Tsinandali Festival Academy string quartet

Johann Sebastian Bach – Adagio and Fugue from Violin 
Sonata in G Minor BWV 1001

Yausuo Kuwahara – Improvised poem for Mandolin Solo

Filippo Sauli – Partita for Mandolin Solo in C

Giovanni Sollima – Prelude for Mandolin Solo 

Johann Sebastian Bach – Chaconne from the Violin 
Partita No. 2 in D Minor BWV1004

David Bruce – “Cymbeline” for Mandolin and String 
Quartet

22

Sunday

22

Sunday

Yuja Wang piano

Lahav Shani piano / conductor

PAN-CAUCASIAN YOUTH ORCHESTRA

Sergei Rachmaninoff – Suite No.2 for two pianos Op.17 

Dmitri Shostakovich – Piano Concerto No.2 in F Major 
Op.102 (Wang)

Johannes Brahms – Symphony No.2 in D major Op.73

Online Tickets: TKT.ge

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

@ Chamber Music Hall

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

@ Chamber Music Hall
12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

19:00 

12:00 

@ Amphitheatre
19:00 

DAY CONCERTS I DOORS OPEN  11:30
EVENING CONCERTS I DOORS OPEN  18:30 

Programme
8-22 September 2019
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პან-კავკასიური 
ახალგაზრდული 
ორკესტრი

PAn-CAUCAsiAn 
YOUTh OrChesTrA



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 1 952

„წინანდლის ფესტივალის“ გულს წარმოადგენს 

პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი 

(პკაო) – სრული შემადგენლობის, 80-წევრიანი  

სიმფონიური ორკესტრი. ორკესტრს და მის 2019 

წლის შემადგენლობას მუსიკალური დირექტორი 

ჯანანდრეა ნოზედა ხელმძღვანელობს. 

ექვსი ქვეყნის მთავრობების ხელშეწყობით, 

ფესტივალი პირველად კავკასიის რეგიონში  

შეეცდება პროფესიული თვალსაზრისით ხელი 

შეუწყოს ახალგაზრდა (18-28 წლის) ნიჭიერ 

მუსიკოსებს ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა 

საქართველო, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ყაზახეთი, 

სომხეთი და თურქეთი. 

2019 წლიდან პკაო-ს წევრები ყოველწლიურად 

შეიკრიბებიან წინანდლის მამულის უნიკალურ 

გარემოში და აგვისტოსა და სექტემბრის 6 

კვირის განმავლობაში გაივლიან ინტენსიურ 

მეცადინეობებსა და რეპეტიციებს მსოფლიოს 

წამყვანი პროფესიული ორკესტრების 

მუსიკოსების ხელმძღვანელობით. 

ახალგაზრდები ასევე შეასრულებენ კლასიკური 

მუსიკის რეპერტუარის უმნიშვნელოვანეს 

ნაწარმოებებს მსოფლიო დონის დირიჟორებსა 

და სოლისტებთან ერთად.

At the heart of the Tsinandali Festival is the Pan-

Caucasian Youth Orchestra – a full 80-member 

symphony orchestra led by Music Director 

Gianandrea noseda with its first edition in 2019.

With the support of the governments of six 

countries, the Festival will showcase the first ever 

unified and durable effort in supporting emerging 

musical talents (aged 18-28) from the following 

countries of the caucasus-region: Armenia, 

Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Turkey, Ukraine.

From 2019 onwards, PCYO members will gather 

every year in the unique environment of Tsinandali 

estate for six weeks in August-september to enjoy 

the intense training and rehearsing programme by 

principal musicians of world-leading professional 

orchestras and perform major classical music 

repertoire with world-class conductors and 

soloists.
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Italian conductor Claudio Vandelli looks back on a long and 

international career. he is highly acclaimed, both in symphonic 

repertoire and as an accompanist of internationally renowned 

soloists. he has been entrusted with the creation of the three 

international orchestras of the Verbier Festival in Switzerland and 

where he was Director of the Music Department for ten years. 

he conducted the first international tour of the Verbier Festival 

Chamber Orchestra with soloist Khatia Buniatishvili.

By January 2020, Claudio Vandelli will hold the position of the 

first Chief Conductor of the new “Würth Philharmoniker”. They 

started their collaboration by recording their first album with 

Brahms Piano Quartet n°1, orchestrated by A. schönberg, 

which will be released in november 2019. 

Aired by German TV channel ZDF and in cinemas worldwide, 

the open air “sommernachtskonzert 2015” at Königsplatz in 

Munich, with soloists Anna netrebko, Jonas Kaufmann, Thomas 

hampson, ildar Abdrazakov and elena Zhidkova, also took place 

under Maestro Vandelli’s baton. 

Claudio Vandelli has selected the musicians of the Pan-

Caucasian Youth Orchestra.

Assistant Music Director
Claudio Vandelli

იტალიელ დირიჟორს კლაუდიო ვანდელის ხანგრძლივი 

საერთაშორისო კარიერა აქვს. იგი აღიარებულია როგორც 

სიმფონიური რეპერტუარის ერთ-ერთი საუკეთესო 

შემსრულებელი, ისე ცნობილი სოლისტების თანმხლები. 

მას მიანდეს „ვერბიეს ფესტივალის“ (შვეიცარია) სამი  

საერთაშორისო ორკესტრის შექმნა და უკვე 10 წელია იგი 

ფესტივალის მუსიკალური მიმართულების ხელმძღვანელია. 

სწორედ მან უდირიჟორა ორკესტრს პირველ საერთაშორისო 

ტურნეში, რომელშიც სოლისტის ამპლუაში ხატია 

ბუნიათიშვილი მონაწილეობდა.

2020 წლის იანვარში კლაუდიო ვანდელი დაიკავებს ახალი 

კოლექტივის – ვურთის ფილარმონიული ორკესტრის პირვე-

ლი მთავარი დირიჟორის პოზიციას. მათი თანამშრომლობა 

დაიწყო ბრამსის პირველი საფორტეპიანო კვარტეტის (შონ-

ბერგის გაორკესტრება) ჩაწერით. ჩანაწერი 2019 წლის ნოემ-

ბერში გამოვა.

მაესტრო ვანდელიმ იდირიჟორა „ზაფხული ღამის კონცერტი“ 

2015, რომელიც მიუნჰენის ქონიგსპლაცზე, ღია ცის ქვეშ 

ჩატარდა. სოლისტების ამპლუაში კონცერტზე გამოვიდნენ 

ანა ნეტრებკო, იონას კაუფმანი, თომას ჰემპსონი, ილდარ 

აბდრაზაკოვი და ელენა ჟიდკოვა. კონცერტი გადაიცა 

გერმანულ სატელევიზიო არხზე ZDF და ასევე მსოფლიოს 

კინოთეატრებში. 

მუსიკოსები პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრისთვის 

კლაუდიო ვანდელიმ შეარჩია.

მუსიკალური ხელმძღვანელის ასისტენტი

კლაუდიო ვანდელი
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კირილ ტერენტიევ
Kirill Terentiev

რაინის სახელმწიფო ფილარმონიული 
ორკესტრის კონცერტმაისტერი

Concertmaster at the Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie

ენრიკო კარარო
Enrico Carraro

ტურინის ფილარმონიის ორკესტრის 
მთავარი ალტი

Principal Viola of the Filarmonica Teatro Regio 
Torino

რეპეტიტორები
COAChes

ვიოლინო
VIOLIN

ალტი
VIOLA

ნენსი ვუ
Nancy Wu

მეტროპოლიტენის ოპერის ორკესტრის 
ასოცირებული კონცერტმაისტერი

Associate Concertmaster of the Metropolitan Opera 
Orchestra

ამადეო ჩიკეზე
Amedeo Cicchese
რეჯოს თეატრის ორკესტრის 

მთავარი ჩელისტი

Principal Cellist at the Filarmonica Teatro Regio 
Torino

მალინ ნორდლოფი
Malin Nordlöf

მალმოს სიმფონიური ორკესტრის 
მთავარი ფლეიტა

Principal Flute of the Malmö symphony Orchestra

ჩელო
CELLO

ფლეიტა
FLUTE

ბრენდან კეინი
Brendan Kane

მეტროპოლიტენის ოპერის ორკესტრის 
კონტრაბასისტი

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრის 
მთავარი კონტრაბასისტი

Double Bass at the Metropolitan Opera Orchestra
Principal Bass of the Verbier Festival Chamber 

Orchestra

კონტრაბასი
DOUBLEBASS
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ანდრეა აზზი
Andrea Azzi

ტურინის ფილარმონიის 
მთავარი ფაგოტი

Principal Bassoon of the Filarmonica Teatro Regio 
Torino

ჰობოი
OBOE

ფაგოტი
BASSON

ალექსანდერ ტასიჩი
Aleksandar Tasic

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრის 
მთავარი კლარნესისტი

Principal Clarinet of the Verbier Festival 
Chamber Orchestra

კლარნეტი
CLARINET

ლუიჯი ფინეტო
Luigi Finetto

ტურინის ფილარმონიის მთავარი ჰობოი

Principal Oboe of the Filarmonica Teatro Regio 
Torino

ნატალინო რიჩარდო
Natalino Ricciardo

ტურინის ფილარმონიიის 
მთავარი ვალტორნისტი

Principal horn of the Filarmonica Teatro regio Torino

რაულ კამარასა
Raul Camarasa

ბარსელონას კადუკის ორკესტრის ტიმპანისტი

Timpanist at the Orquestra de Cadaqués 
de Barcelona

ვალტორნა
hOrn

პერკუსია
PERCUSSION

თამას დავიდა
Tamas Davida

უნგრეთის სახელმწიფო ოპერის 
მთავარი საყვირი

Principal Trumpet hungarian state Opera Orchestra

საყვირი
TRUMPET
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პეტრა ვან დერ ჰეიდ
Petra van der Heide

ამსტერდამის კონცერტგებაუს მთავარი არფა

Principal harp at the royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam

ოლივერ ზეფმანი
Oliver Zeffman
დირიჟორის ასისტენტი

Assistant conductor

არფა
hArP

ფრანჩესკო პასკუალეტი 
Francesco Pasqualetti

დირიჟორის ასისტენტი

Assistant conductor

დირიჟორის ასისტენტები
ASSISTANT CONDUCTORS
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ვიოლინო

 აბასოვა უმიდა  

 ალიევი რაშიდ 

 ამბრაცუმიანი გრიგორი 

 დუიშენბაევა სეზიმ 

 ესენგული იელდიზ 

 გრინჩაკი ნინა 

 ისპირი ლუკა 

 კარიმლი გამარ 

 ხალიკი ბოტაგოზ 

 ხეოშვილი ელენე 

 კობერიძე თინათინ 

 კონირეც გალინა 

 კრილოვა ვასილისა 

 კუდაიბერგენი ბალნურ 

 ლუკინიუკი კონსტანტინ 

 მამადაშვილი მარიამ 

 მერაბიშვილი სალომე 

 სარგისიანი დიანა 

 სერგაზიკიზი მარუზატ 

 სირაძე მაია 

 ტოტოვიცკი ნაზარ 

 ვართანოვა სენდი 

 იერმუხანოვა აიჟან 

 იესბოლოვა ასელ 

 იუზკივ ოლეგ 

 ჟანგაზინა აკმარალ 

ალტი

 ამიშოვი ალი 

 ბალიბაევა დარია 

 ჩიკვაიძე მარიამ 

 გოგიაშვილი თამარ 

 გვაზავა თამარ 

 კვალიაშვილი რუსუდან 

 ლაზარევა ლიუბოვ 

 მარდალეიშვილი გიორგი 

 მოკშინა ვიტალია 

 ჟუმაში დაურენ 

ჩელო

 ბაბუაძე ელისო 

 ბილგინი ესგი იაგმურ 

 ჰეკეიან ნარეკ 

 ისპირ ლეო 

 კირაჩი დერია 

 ლიუბენკო ნიკოლაი 

 ნებილოვა ვერა 

 თარგამაძე ნინო 

კონტრაბასი

 ბაგიროვი ნიჟატ 

 ჯანუგლუ ჯან 

 ჯონსი ლევი 

 ხამიტოვი აიდოს 

 კუჯუკარსლანი გოქჩე 

 სოზერი გიზემ 

ფლეიტა

 კრივენკო ანდრეი 

 მამმადოვი ნიჟატ 

 ოჩიგავა ნინო 

ჰობოი

 ალიევი ისლამ 

 ათაკლი გიულინ 

 ცენტერაძე ეკატერინე 

კლარნეტი

 ატონიანი ნარეკ 

 ბაგიროვი ემილ 

 გრიგორიანი არსენ 

ფაგოტი

 ბოზკაპლანი ზეინეპ ბილგესუ 

 ბუიუკიორუკი მელისა 

 ოზერი ეჩე ნურ 

ვალტორნა

 კაპლანი მუსტაფა 

 მეირხანი დიდარ 

 სალიხოვი ალიასკარ 

 სომოგი ვიქტორ 

 ზუნიჩი სტეფან 
   

საყვირი

 ბასუგური დენის არდა 

 გრიგორიანი ნარეკ 

 გულიევი ტურალ 

ტრომბონი

 ნინიო კესემ 

 უმუტი ჯეტინ 

ბას-ტრომბონი

 ჟექშემბაი დოსჟან 
   

არფა

 კოჯაბეილერი მერვე 

 სეზალი ჯანსუ 

პერკუსია

 დემლი ფაზილეტ ლიკე 

 ოქტაი დოგა ბერკ 

 საჰაკიანი ვან 

 იანუსიევიჩი ტიმონ კოსმა 

პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი
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VIOLIN

 Ms. ABASOVA Umida 

 Mr.  ALiYeV rashid 

 Mr.  AMBrATsUMiAn hryhorii 

 Ms.  DUishenBAeVA sezim 

 Ms.  esenGUL Yildiz 

 Ms.  hrinChAK nina 

 Mr.  ISPIR Luka 

 Ms.  KAriMLi Gamar 

 Ms.  KhALYK Botagoz 

 Ms.  KheOshViLi elene  

 Ms.  KOBeriDZe Tinatin 

 Ms.  KOrineTs halyna 

 Ms.  KrYLOVA Vasilisa 

 Ms.  KUDAiBerGen Balnur 

 Mr. LUKYnYUK Kostiantyn 

 Ms.  MAMADAshViLi Mariam 

 Ms.  MerABishViLi salome 

 Ms.  sArGsYAn Diana 

 Ms.  serGAZYKYZY Maruzat 

 Ms.  sirADZe Maia 

 Mr. TOTOVYYTsKYi nazar 

 Ms.  VARTANOVA Sendi 

 Mrs. YerMUKhAnOVA Aizhan 

 Ms.  YesBOLOVA Assel 

 Mr.  YUZKiV Oleh 

 Ms.  ZhAnGAZinA Akmaral 

VIOLA

 Mr.  AMishOV Ali 

 Ms.  BALYBAYeVA Dariya 

 Ms.  ChiKVAiDZe Mariam 

 Ms.  GOGiAshViLi Tamar 

 Ms.  GVAZAVA  Tamar 

 Mrs. KVALiAshViLi rusudan 

 Ms.  LAZAreVA Liubov 

 Mr.  MArDALeishViLi Giorgi 

 Ms.  MOKshinA Vitalia 

 Mr.  ZhUMAsh Dauren 

CELLO

 Ms. BABUADZe eliso 

 Ms. BiLGin esgi Yagmur 

 Mr.  heKeKYAn narek 

 Mr.  ISPIR Leo 

 Ms.  KirAC Derya 

 Mr.  LiUBenKO nikolay 

 Ms. neBYLOVA Vera 

 Ms. TArGAMADZe nino 

DOUBLE BASS

 Mr. BAGhirOV nijat 

 Mr. CANUGLU Can 

 Mr. JONES Levi 

 Mr. KhAMiTOV Aidos 

 Ms. KUCUKArsLAn Gökçe 

 Ms. sOZeri Gizem 

FLUTE

 Mr.  KriVenKO Andrei 

 Mr. MAMMADOV Nijat 

 Ms. OChiGAVA nino 

OBOE

 Mr.  ALiYeV islam 

 Ms. ATAKLi Gülin 

 Ms. TsenTerADZe Catherine 

CLARINET

 Mr. ATOYAn narek 

 Mr. BAGhirOV emil 

 Mr. GriGOrYAn Arsen 

BASSOON

 Ms. BOZKAPLAn Zeynep Bilgesu 

 Ms. BÜYÜKYÖrÜK Melisa 

 Ms. ÖZer ece nur 

 hOrn

 Mr. KAPLAn Mustafa 

 Mr. MeirKhAn Didar 

 Mr. sALiKhOV Aliaskar 

 Mr. sOMOGYi Viktor  

 Mr. ZUniC stefan   

 TRUMPET

 Mr. BASUGUR Deniz Arda 

 Mr.  GriGOrYAn narek 

 Mr. GULiYeV Tural 

TROMBONE

 Mr. niniO Kesem 

 Mr. UMUT Cetin 

BASS TROMBONE

 Mr.  ZheXeMBAY Doskhan 

hArP

 Mrs. KOCABeYeLer Merve 

 Ms.  seZAL Cansu 

PERCUSSION 

 Ms. DEMLI Fazilet Ilke 

 Mr. OKTAY Doga Berk 

 Mr. sAhAKYAn Vahn 

 Mr. JAnUsieWiCZ Tymon Kosma 

PAn-CAUCAsiAn YOUTh OrChesTrA
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წინანდლის 
ფესტივალის  
აკადემია

TSINANDALI 
FESTIVAL 
ACADeMY
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წინანდლის ფესტივალის აკადემია წარმოგიდგენთ

„წინანდლის ფესტივალის“ აკადემიამ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან  გამორჩეული ახალგაზრდა 

მუსიკოსები დაპატიჟა, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ მის დაფუძნებაში. ისინი წარსდგებიან ქართული 

პუბლიკის წინაშე როგორც სოლისტები და კამერული ანსამბლის წევრები, მაგრამ აგრეთვე იმეცადინებენ 

ყოველდღიურ მასტერკლასებზე პლანეტის უმნიშვნელოვანეს და გამორჩეულ პროფესორებთან. 

მასტერკლასები სთავაზობს მსმენელებს უნიკალურ შესაძლებლობას, ნახონ, თუ რის საფუძველზე 

იქმნება შესრულება და იგება ინტერპრეტაცია. მასტერკლასები საგანმანათლებლოა სტუდენტებისთვის 

და ინფორმატიულია მსმენელისთვის.

აკადემიის ახალგაზრდა მუსიკოსები ასევე გაეცნობიან ქართულ ტრადიციებსა და კულტურას და 

იმედი გვაქვს, წინანდალში გატარებული დრო მათთვის დაუვიწყარი იქნება.

აკადემიაში არ გვაქვს „დახურული კარები“... ვეპატიჟებით ყველას, მოვიდნენ და თავად 

იხილონ, როგორ სწავლობენ, ვითარდებიან და უკრავენ განსაკუთრებული ნიჭის 

მუსიკოსები. 

About Tsinandali Festival Academy

The Tsinandali Festival Academy has invited a number of exceptional young 

musicians from all over the world to participate in its inaugural year. They 

will play to the Georgian public – both as soloists and in chamber 

music – but they will also learn from some of the most important and 

distinguished professors on the planet in daily masterclasses. These 

masterclasses offer the audience a privileged opportunity to see 

how performances are built and interpretations are founded, 

and they are as educational for the student as they are 

informative for those watching and listening from the 

public.

These young Academy musicians will also have 

their first taste of Georgian traditions and culture 

and we hope that their time in Tsinandali will be 

memorable, even life-changing.

There are no “closed doors” at the 

Academy... the public is invited to 

come and see these extraordinary 

musicians learn, develop and 

perform.
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English by birth, Christian Thompson worked in London as an 
agent representing prominent musicians for Ibbs and Tillett, 
TransArt, harrison Parrott and finally iMGArtists where his clients 
included Yuri Temirkanov, The King’s singers and Joshua Bell.

Christian left London in 2005 to become Director of the Verbier Festival 
Academy in Switzerland, one of the most important learning places 
in the world for young musicians (and one of the most beautiful).  
Christian played an important role in nurturing and developing many 
extraordinary young artists who now have international careers.

in 2014, he was appointed Délégué Artistique at the Auditorium de 
Lyon, a 2000 seat concert hall with its own resident orchestra, 
the Orchestre national de Lyon with Music Director Leonard Slatkin.

in 2018, Christian moved to stockholm to become head of Artistic 
Planning for swedish radio symphony Orchestra (Music Director 
Daniel harding), swedish radio Choir and Baltic sea Festival, all 
under the umbrella of Swedish Radio’s concert hall, Berwaldhallen.

Christian has remained committed to helping and advising the 
next generation of musicians. he has been a board member of 
the Fondation Vareille, a member of the International Advisory 
Committee of the Cliburn Competition and now, as Director of the 
Tsinandali Festival Academy, he can continue to help and develop 
the most talented musicians of the next generation.

Tsinandali Festival Academy Director
Christian Thompson

ინგლისელი ქრისტიან თომპსონი მუშაობდა ლონდონში 
აგენტად ისეთ სააგენტოებში, როგორებიცაა ibbs and Tillett, 
TransArt, harrison Parrott და iMGArtists. მის კლიენტებს შორის 
იყვნენ იური ტემირკანოვი, The King’s singers და ჯოშუა ბელი. 

2005 წელს ქრისტიანმა დატოვა ლონდონი და გაემგზავრა 
შვეიცარიაში, რათა გამხდარიყო „ვერბიეს ფესტივალის“ აკა-
დემიის დირექტორი. ვერბიე მსოფლიოში ერთ-ერთი უმნიშვ-
ნელოვანესი (და ულამაზესი) ადგილია სწავლის მოსურნე 
ახალგაზრდებისთვის. ქრისტიანმა დიდი როლი ითამაშა 
არაერთი გამორჩეული ახალგაზრდა ხელოვანის აღზრდასა 
და განვითარებაში. დღეს მათ საერთაშორისო კარიერა აქვთ.

2014 წელს ის დაინიშნა ლიონის აუდიტორიუმის შემოქმედე-
ბით დელეგატად. ეს არის 2000-კაციანი საკონცერტო დარ-
ბაზი. მას ჰყავს საკუთარი – ლიონის ეროვნული ორკესტრი. 
რომლის მუსიკალური დირექტორია ლეონარდ სლატკინი.

2018 წელს ქრისტიანი საცხოვრებლად სტოქჰოლმში გადავი-
და და დაიკავა შვედეთის რადიოს საკონცერტო დარბაზის – 
ბერვალდჰალენის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული შვედეთის 
რადიო-სიმფონიური ორკესტრის (მუსიკალური დირექტორი 
დანიელ ჰარდინგი), შვედეთის რადიოს გუნდისა და ბალტიის 
ზღვის ფესტივალის შემოქმედებითი დაგეგმარების სამსახუ-
რის ხელმძღვანელის პოზიცია. 

ქრისტიანი ასევე აგრძელებს ახალი თაობის მუსიკოსების 
დახმარებას. ის გახლავთ  Fondation Vareille-ს ბორდის და 
კლაიბერნის კონკურსის მრჩეველთა საერთაოშორისო კო-
მიტეტის წევრი. უკვე „წინანდლის ფესტივალის“ აკადემიის 
დირექტორის რანგში იგი ახალი თაობის არაერთი ნიჭიერი 
მუსიკოსის დახმარებას შეძლებს. 

წინანდლის ფესტივალის 
აკადემიის დირექტორი

ქრისტიან თომპსონი
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აკადემიის პროფესორები
ACADeMY PrOFessOrs

მიქაელა მარტინი
Mihaela Martin

ვიოლინო
Violin

ჰარტმუთ როდე
Hartmut Rohde

ალტი
 Viola

ფრანს ჰელმერსონი
Frans Helmerson

ჩელო
Cello

რიტა ვაგნერი
Rita Wagner

ფორტეპიანო
 Piano

ფერენც რადოში
Ferenc Rados

ჩელო
Cello

დიმიტრი ბაშკიროვი
Dmitri Bashkirov

ფორტეპიანო
 Piano
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VIOLIN

 Songha ChOi  Korea

 Ellinor D’MELLON  Jamaica

 hina MAEDA  Japan

 Areg nAVAsArDYAn Russia

 Orest sMOVZh  Ukraine

 Anna TChAniA  Georgia

აკადემიის სტუდენტები
ACADeMY sTUDenTs

ვიოლინო

 სონგა ჩოი  კორეა

 ელინორ დი’მელონი იამაიკა

 ჰინა მაედა  იაპონია

 არეგ ნავასარდიანი რუსეთი

 ორესტ სმოვჟ  უკრაინა

 ანა ჭანია  საქართველო

ჩელო

 დანიელ ჰამინ გო კანადა 

 დანიელ აკტა  ისრაელი

 ანასტასია ფერულავა რუსეთი

 ალექსანდერ კოვალევი რუსეთი

 ნელი ტსინმანი  რუსეთი

ფორტეპიანო

 გიორგი გიგაშვილი საქართველო

 სანდრო ნებიერიძე საქართველო

 აურელიუს ბრაუნი გერმანია

 აიდან მიქდადი  ჰოლანდია

 ადი ნეუჰაუსი  ისრაელი

 მარინა იაქხალოვა რუსეთი

ალტი

 საარა კურკი  ფინეთი

 მარტინ მორიარტი ირლანდია

 მატის როჩა  შვეიცარია

 გუოჰან ტანგი  ჩინეთი

 პაულა ზარზო  ესპანეთი

CELLO

 Daniel hAMin GO  Canada

 Danielle AKTA  Israel

 Anastasia FERULEVA Russia

 Alexander KOVALeV  Russia

 Nelli TSINMAN  Russia

PIANO

 Giorgi GiGAshViLi Georgia

 Sandro neBieriDZe Georgia 

 Aurelius BRAUN  Germany

 Aidan MiKDAD  holland

 Adi neUhAUs  Israel

 Marina YAKhLAKOVA Russia

VIOLA

 Saara KUrKi  Finland

 Martin MOriArTY  Ireland

 Mathis rOChAT  Switzerland

 Guohan TANG  China

 Paula ZArZO  Spain
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წინანდლის ფესტივალის აკადემია გელით

წინანდლის ფესტივალის აკადემია ფესტივალის ყველა 

მონაწილეს – ახალგაზრდას, თუ არც ისე ახალგაზრდას, 

პროფესიონალ მუსიკოსს თუ დამწყებს – სთავაზობს 

საშუალებას, დაესწროს  ახალგაზრდა მუსიკოსების მიერ 

მუსიკალური ნაწარმოების put together პროცესს. ნახოს, როგორ 

სწავლობენ ისინი თავისი ინსტრუმენტების გამოწვევებთან 

გამკლავებას. როგორ შემოაქვთ შთაგონება, ვნება და  

თავისებური წაკითხვა კომპოზიტორის შექმნილ ნაწარმოებში.    

ყოველ დღე ფესტივალის მიმდინარეობისას აკადემია 

წარმოადგენს ღია მასტერკლასებს და რეპეტიციებს და ასევე 

ექსპრომტად  შესთავაზებს მაყურებელს კონცერტებს. ამ  

ყველაფერს უხელმძღვანელებენ მუსიკის სამყაროს ყველაზე 

გამოჩენილი და სახელოვანი მასწავლებლები და მენტორები. 

უკვე წარმოგიდგინეთ მათი ლიდერები – დიმიტრი ბაშკიროვი, 

ფრანს ჰელმერსონი, მიქაელა მარტინი, ფერენც რადოსი და 

რიტა ვაგნერი.     

ამასთან, აკადემია „კულისებიდან“ დაგანახებთ ფესტივალის 

მონაწილე ყველაზე დიდ მუსიკოსებს. მარტინ ფროსტი, 

დენის კოჟუხინი, თომას ჰემფსონი, ანდრაშ შიფი, 

გაბორ ტაკაჩ-ნაგი და პინკას ცუკერმანი გაუძღვებიან 

მუსიკალურ სესიებს აკადემიის მსმენელებთან, რაც მისცემს 

მაყურებელს საშუალებას დაინახოს ისინი, როგორც ლიდერები, 

შთამაგონებლები და როგორც უბრალოდ, ადამიანები.   

აკადემიის ღონისძიებათა განრიგი უწყვეტად ვითარდება. 

აკადემიის ყოველი დღე შემოგთავაზებთ რაღაც 

შთამაგონებელს, რაღაც სრულიად ახალს. რაღაცას, რაც 

აუცილებლად უნდა ნახოთ. ეწვიეთ ჩვენს ინტერნეტ-გვერდს 

www.tsinandalifestival.ge, ჩვენს აპლიკაციას Tsinandali Festival, 

ყველა რესურსს, რომ ყოველდღიურად იცოდეთ, რა ხდება 

აკადემიაში. მობრძანდით და ნახეთ, როგორ იქმნება მუსიკა! 

http://www.tsinandalifestival.ge
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eVerY DOOr is OPen AT The TsinAnDALi FesTiVAL ACADeMY

The Tsinandali Festival Academy offers every member of 

the Tsinandali Festival public – young or not so young, music 

specialist or beginner – to see how young musicians put together 

a piece of music. how they learn to deal with the challenges 

of their instrument. how they bring passion and inspiration and 

understanding to what is written by the composer.  

Every day during the Festival, the Academy presents open 

masterclasses and open rehearsals and pop-up concerts to the 

public. Every event is free to attend. These moments are led by 

some of the greatest and inspiring teachers and mentors in the 

musical world. The key faculty members – Dmitri Bashkirov, 

Frans Helmerson, Mihaela Martin, Ferenc Rados, Rita Wagner 

– have already been presented.  

But the Academy will also give a “behind the scenes” look at some of 

the most important Festival artists. Martin Fröst, Denis Kozhukhin, 

Thomas Hampson, Sir András Schiff, Gábor Takács-Nagy and 

Pinchas Zukerman will all lead sessions with Academy musicians, 

giving the public the chance to see them as leaders, as inspirers, as 

people. 

The schedule of Academy events is evolving. Every day there will 

be something inspiring, something enlightening. some must-see 

moments. Visit our website: www.tsinandalifestival.ge, our app: 

Tsinandali Festival, every day to see what is going on. And come 

and see how music is made!

http://www.tsinandalifestival.ge
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ვერბიეს 
ფესტივალის 
კამერული 
ორკესტრი
VERBIER 
FESTIVAL 
ChAMBer 
OrChesTrA
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ვერბიეს ფესტივალის 
კამერული ორკესტრი 
(ვფკო)

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრში 

(ვფკო)  შედიან ის მუსიკოსები, რომლებიც 

პროფესიონალებად სწორედ „ვერბიეს 

ფესტივალის“ სასწავლო პროგრამების 

ფარგლებში ჩამოყალიბდნენ და  დღეს 

მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებში მუშაობენ.

ვფკო-ს ხელმძღვანელობენ მისი ქარიზმატული 

მუსიკალური დირექტორი გაბორ ტაკაჩ-ნაჯი 

და „ვერბიეს ფესტივალზე“ მოწვეული სხვა 

ცნობილი დირიჟორები. 

ვფკო „წინანდლის ფესტივალის“ ფარგლებში 

რამდენიმე კონცერტს გამართავს. ამასთანავე, 

ორკესტრის წევრები გამოცდილებას 

გაუზიარებენ ახალგაზრდა მუსიკოსებს და 

მათთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ 

რეპეტიციებსა და კონცერტებში. 

The verbier Festival 
Chamber Orchestra 
(vFCO)

The Verbier Festival Chamber Orchestra (VFCO) 

is composed of alumni of the Verbier Festival’s 

artist training programmes most of whom now 

hold positions in leading symphony orchestras 

of the world.

The VFCO is led by its charismatic Music Director, 

Gábor Takács-nagy and other eminent guest 

conductors during the Verbier Festival.

The Verbier Chamber Orchestra will be 

holding several concerts at the Tsinandali 

Festival. In addition, the orchestra members will 

be invited to share their experiences with the 

young musicians, to hold rehearsals and conduct 

concerts with them.
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ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი
The VerBier FesTiVAL ChAMBer OrChesTrA

ვიოლინო

 რიმა ბერგერონ-ლანგო
 დანიელ ჩო
 ჰინ ჯი ჩუნგი
 ფილიპ ფერნიჩი
 ენტონი ფურნიე
 ემა გიბუ
 ელიზავეტა გოლდენბერგი
 ჯოვანი გუზო
 ლაურა ჰა
 ვივეკ იაიარამანი
 იური კატსუმატა
 ჯი მინ ლი
 მარიამ მაჩაიძე
 სიმონ რივერინი
 კლარ სემესი

ალტი
 არაბელა ბოზიჩი
 კაროლინა ერერა
 ჯოშუა ნიუბურგერი
 ამანდა ვერნერი

ჩელო
 ჩენ ჩაო
 ტერეზა შნაიდერი
 მაქსიმ ველიჩკინი
 მი ჟუ

კონტრაბასი
 ბრენდან კეინი
 ჯოან პერარნუ გარიგა

ფლეიტა
 იუა სუვერბიე
 როი ამოტზი
 
ჰობოი
 ვიცენტ კასტელო სანსალონი
 ემანუელ ლავილი

კლარნეტი
 ალექსანდერ ტასიჩი
 პეტრ ვასეკი

ფაგოტი
 გაბრიელ ბერგერონ-ლანგო
 პიერ გომესი

ვალტორნა
 დევიდ სულივანი
 მის ვოსი

საყვირი
 გაბრიელ დიასი
 ქრის სკალნონი

ტიმპანი
 იან სულივანი

VIOLIN 

 Rimma BerGerOn-LAnGLOis
 Daniel ChO
 hyun Jee ChUnG
 Filip FenrYCh
 Anthony FOURNIER
 Emma GIBOUT
 Elizaveta GOLDENBERG
 Giovanni GUZZO
 Laura hA
 Vivek JAYArAMAn
 Yuri KATsUMATA
 Ji Min LEE
 Mariam MAChAiDZe
 Simon RIVERIN
 Clare SEMES

VIOLA 
 Arabella BOZiC
 Karolina ERRERA
 Joshua NEWBURGER
 Amanda VERNER

CELLO 

 Chen CAO
 Theresa sChneiDer
 Maksim VeLiChKin
 Mi ZhOU

DOUBLE BASS 
 Brendan KAne
 Joan Perarnau GARRIGA

FLUTE 
 Yua SOUVERBIE
 Roy AMOTZ

OBOE 
 Vicente Castello SANSALONI
 Emmanuel LAVILLE

CLARINET 
 Aleksander TASIC
 Petr VAseK

BASSOON 
 Gabriel BerGerOn-LAnGLOis
 Pierre GOMES

FrenCh hOrn 
 David SULLIVAN
 Mees VOS

TRUMPET 
 Gabriel DIAS
 Chris SCANLON

TIMPANI 
 Ian SULLIVAN
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წინანდლის 
შესახებ 
ABOUT
TSINANDALI
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ისტორიულ წყაროებში სოფელი წინანდალი პირველად XV საუკუნეში სახელდება. 

წინანდლის მამული – მუზეუმი, ბაღი და ვენახები – ჭავჭავაძეების ოჯახის სამფ-

ლობელო 1690 წლიდან, თავად ალექსანდრეს დროს ნამდვილ აღორძინებას 

მოესწრო. წინანდალი გახდა ერთგვარი კარიბჭე, საიდანაც საქართველოში ევრო-

პული კულტურული და საგანმანათლებლო ტრადიცია ვრცელდებოდა. ამ ადგილს 

უამრავი გამორჩეული ადამიანი – საზოგადო მოღვაწე, მუსიკოსი, მწერალი თუ 

პოეტი – სტუმრობდა. ალექსანდრე დიუმა, ალექსანდრე პუშკინი – წინანდლის მა-

მულს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის შვილები უნახავს. საქართველოში კლასიკუ-

რი მუსიკის ისტორიაც ჭავჭავაძეების ოჯახს უკავშირდება: ალექსანდრე ჭაჭავაძის 

სახლ-მუზეუმში დღესაც შემონახულია ქვეყანაში პირველი როიალი.  

თავადი ალექსანდრე ჭავჭავაძე – პოეტი, მეღვინე და საზოგადო მოღვაწე – თავისი 

ეპოქის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა იყო. ის ცნობილია, როგორც აღმ-

შენებელი, რომელსაც თბილისის ისტორიული ცენტრი თავის სახეს უნდა უმად-

ლოდეს, როგორც გამომცემელი, რომელმაც საქართველოში  საბეჭდი ინდუსტრია 

ააღორძინა და როგორც თანამედროვე ქართული მეღვინეობის ფუძემდებელი. თა-

ვადი ალექსანდრეს ბოთლში ჩამოსხმულ ქართულ ღვინოს ევროპელი სტუმრები 

აღფრთოვანებაში მოჰყავდა. 

2007 წლიდან წინანდლის მამულის მოვლა-პატრონობასა და განვითარებაზე სილქ 

როუდ ჯგუფი ზრუნავს. ამ უნიკალური ისტორიული კომპლექსის აღდგენა, მისთვის 

ყოფილი დიდების დაბრუნება და საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანმანათლებ-

ლო-კულტურულ ცენტრად ჩამოყალიბება 2006 წლის შემოდგომაზე გადაწყდა. 

მიტოვებულს და მოუვლელს, ამ ადგილს მაშინაც ჰქონდა სიძველის ხიბლი და ის-

ტორიული მიმზიდველობა. 

უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში კომპანიამ ათეულობით მილიონი ლარის 

დახარჯა ისტორიული კომპლექსის რეაბილიტაციასა და მის მიმდებარე მიწებზე 

ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნაში. მოხდა ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმისა და 
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უმშვენიერესი ბაღის აღდგენა-განახლება და მუზეუმში დაცულ 100-ზე მეტი ექს-

პონატის რესტავრაცია. სამუზეუმო ფონდი გამდიდრდა 500-ზე მეტი ექსპონატით. 

სადღეისოდ  ის საქართველოში ყველაზე ხშირად მონახულებადი მუზეუმია. 

აღდგა წინანდლის მამულის ისტორიული ვენახები, სადაც 11 ქართული ჯიშის ვაზი 

ხარობს. მამულს დაემატა წინანდლისთვის სპეციალურად დაპროექტებული უმაღ-

ლესი საერთაშორისო სტანდარტების ახალი ღვინის ქარხანა. 

აშენდა კახეთის რეგონში პირველი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო „რადისონ 

ქოლექშენ წინანდალი“. მის დიზაინზე იმუშავეს განთქმულმა გერმანელმა დიზა-

ინერმა ინგო მაურერმა, ცნობილმა ქართველმა მოქანდაკემ და მხატვარმა თამარ 

კვესიტაძემ, ამერიკელმა არქიტექტორმა ჯონ ფოტიადისმა, ესპანელმა და მექსი-

კელმა ინტერიერის დიზაინერებმა ქრისტინა გაბასმა და დამიან ფიგუერასმა. 1200 

მსმენელზე გათვლილი ამფითეატრიც და 600 მსმენელზე გათვლილი დახურული 

საკონცერტო დარბაზიც სასტუმრო კომპლექსის ნაწილია.

წინანდლის კომპლექსი ხშირად მასპინძლობს კულტურულ ღონისძიებებს: ლიტე-

რატურულ საღამოებს და მასტერ-კლასებს, გამოჩენილი უცხოელი და ქართველი 

მხატვრების და მუსიკოსების გამოფენებს და კონცერტებს. 

2017 წლის 14 სექტემბერს წინანდლის მამულის ამფითეატრი საზეიმოდ გაიხს-

ნა სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული ლეგენდარული მაესტრო ზუბინ მეტას, 

ხატია ბუნიათიშვილის და ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტით, 

რომელიც წინანდლის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალისთვის ერთ-

გვარი მოსამზადებელი ღონისძიება იყო.  

2019 წლის სექტემბრიდან წინანდალში ყოველწლიურად ჩატარდება კლასიკური 

მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს 

შორის თამანშრომლობის წარმატებული მაგალითია. ფესტივალის დამფუძნებ-

ლებს შორის არიან გიორგი რამიშვილი, სილქ როუდ ჯგუფის დამფუძნებელი, მარ-

ტინ ენგსტრომი, ვერბიეს ფესტივალის დამფუძნებელი და ავი შოშანი, ისრაელის 

სიმფონიური ორკესტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ფესტივალში მონაწილე-

ობას მიიღებენ მსოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები, რომლებიც ასევე ჩაერთვებიან 

ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილ საგანმანათლებლო პროგრამებში. ფესტივა-

ლის ნაწილია წინანდლის მუსიკალური აკადემია, რომლის მსმენელებიც შეირჩე-

ვიან რეგიონის ქვეყნების ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან. კონკურსის შედეგად ჩამო-

ყალიბდა ახალგაზრდული პან-კავკასიური ორკესტრი.

დღეს, სილქ როუდ ჯუფის და მისი პარტნიორების ძალისხმევით, ალექსანდრე 

ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი, მამულის ისტორიული ბაღი და აქ განხორციელებული 

ახალი ინფრასტრუქტურული და კულტურული პროექტები კვლავაც მოუყვებიან ამ 

არაჩვეულებრივი ადგილის ისტორიას ახლანდელ და მომავალ თაობებს.   
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historic sources mention the village of Tsinandali as early as the 15th century, but it 

was during the time of Prince Alexander Chavchavadze in the late 17th century that the 

Tsinandali Estate, incorporating the museum, garden and vineyards, saw a true revival. 

Tsinandali flourished, becoming a gateway to european culture and traditions, fostering 

music and poetry,becoming a must-see destination for everyone visiting Georgia. From 

Dumas to Pushkin, Tsinandali Estate has welcomed notable guests from all over the 

world. The history of European classical music in Georgia also started in Tsinandali, and 

the first ever grand piano in Georgia is still on display at the Museum.

Prince Alexander, a poet, a winemaker and a dignitary, has been active in many fields of 

public life; he is remembered as a developer, who shaped the historic centre of Tbilisi, a 

publisher, who reinvented the printing business in Georgia and as a founder of modern 

Georgian winemaking, being the first to bottle Georgian wine and to age it in oak.

since 2007 Tsinandali estate has been under the patronage of silk road Group, 

a company with a diverse portfolio of activities. The founders of SRG came to the 

decision to rehabilitate the historic complex to its former glory, and elevate it to a luxury 

tourist destination and cultural and educational centre in the fall of 2006. Then unkempt 

and abandoned, the place still carried its old time charm and historic appeal.

Silk Road Group has since carried out the rehabilitation of Prince Alexander’s estate, 

turning it into the most visited museum in Georgia. its park, the first english landscape 

garden in the country, designed by Prof. Ludwig Trauzettel back in the 19th century, 

was restored to its authentic appearance. SRG restored famous Tsinandali vineyards 

and winery, updating them with luxury, state-of-the-art equipment.
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More recently the estate has been enriched by the “Tsinandali estate radisson 

Collection hotel”, which features the work of German light and interior designer ingo 

Maurer, Georgian conceptual artist and sculptor Tamara Kvesitadze, nYC based 

architect John Fotiadis and spanish / Mexican architects Christina Gabas and Damien 

Figueras. The Amphitheatre and the Theatre – the outdoor and indoor concert halls 

accommodating up to 1200 and 600 guests respectively, form part of the hotel 

complex.

In recent years, Tsinandali Estate has seen literary events and master classes, 

exhibitions and concerts of various prominent Georgian and foreign artists and 

performers. On sep 14, 2017 the legendary Maestro Zubin Mehta, Khatia Buniatishvili 

and israel Philharmonic Orchestra inaugurated the new amphitheatre with a magnificent 

performance to the delight of the Georgian audience and international guests. This was 

also the preparatory concert for Tsinandali International Festival of Classical Music.

The Tsinandali Festival is a result of a successful partnership between the state and 

the private sector: the Georgian Government and silk road Group. The founders of the 

Tsinandali Festival include George Ramishvili, a chairman of Silk Road Group, Martin 

Engstroem, a founder of the famous Verbier Festival and Avi Shoshani, Secretary 

General of Israel Philharmonic Orchestra.

Nowadays, thanks to the efforts of Silk Road Group, the restored Alexander Chavchavadze 

house-Museum, its historic park, new infrastructural and cultural projects continue to tell 

their story to future generations.
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Embrace The History of  Tsinandali Estate

Drink Responsibly
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„პარკ ჰოტელი“ სასახლის ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმროა. მის ინტერიერზე  

ქართველმა დიზაინერმა – თამარ ვალიშვილმა იმუშავა. კარგად გააზრებული 

დეტალები, კედლების ფერი,  საუცხოო ავეჯი ის მახასიათებლებია, რომელთა წყა-

ლობითაც „პარკ ჰოტელ“-მა განსაკუთრებულობა შეიძინა. ინტერიერში უხვად არის 

გამოყენებული გრაფიტი, როგორც ახალგაზრდობის თვითგამოხატვის ერთ-ერთი 

საშუალება. სასტუმრო მათ მოთხოვნებზე მაქსიმალურად არის მორგებული. სწო-

რედ ამიტომ, ის თავგადასავლების მოყვარულ ახალგაზრდებს იზიდავს და მათი 

თავშეყრის ადგილია. 

სასტუმროს გარკვეული ნაწილის კედლების მოხატვაზე ქართველმა მხატვარმა 

ქეთი დავლიანიძემ იზრუნა. კომპოზიციები და კედლის მოხატულობა თანამედრო-

ვე მარტივი სიმბოლიკით და სივრცული გეომეტრიული ფიგურებით არის წარმოდ-

გენილი. კავკასიონის კონტური, სიყვარულის და მიმართულების მანიშნებელი კუ-

პიდონების ისრები, მუზები და ადამიანები, მუსიკალური სიმბოლოები და ნოტები - 

ამ ყველაფერმა ლამაზი, მყუდრო და თემატური სასტუმროს ინტერიერი დაამშვენა. 

ინტერიერის მოხატვაში ასევე ჩართული იყო მხატვარი გიორგი ქაცარავა. მისი 

მთავარი მიზანი იყო თითოეულ ნომერში განსხვავებული კედლის შექმნა, რომე-

ლიც რაღაც ფორმით სტრიტ არტს და მუსიკას გააერთიანებდა. იქიდან გამომდი-

ნარე, რომ სასტუმრო ყოველწლიურად უმასპინძლებს წინანდლის ფესტივალს, 

მუსიკა მისი კონცეფციის განუყრელი ნაწილია, რაც ხელოვანს ძალიან დაეხმარა 

ვიზუალზე მუშაობისას. მან განვლილი საუკუნის წამყვანი კლასიკოსების პორტრე-

ტები სტრიტ არტის თანამედროვე ხასიათთან თანხვედრაში მოიყვანა. 

სასტუმროს გარშემო დიდი, მრავალსაუკუნოვანი ხეებით გაშენებული პარკი აკ-

რავს. არანაკლებ სასიამოვნოა მის ბილიკებზე სეირნობა და თვალწარმტაცი პე-

იზაჟებით ტკბობა წლის ნებისმიერ დროს. 



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 1 980

ოთახები
„პარკ ჰოტელი“ სამსართულიანია. აქ სულ 70 

ოთახია, დამატებით 2 ოთახი კი შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებზეა გათვლილი. 

ინტერიერში ინდუსტრიული სტილია გამოყე-

ნებული. ბეტონის იატაკი და ჭერი, ხის საწერი 

მაგიდა, მრავალფუნქციური ავეჯი, მოხატული 

კედლები და ხავერდის ფარდები სიმყუდროვი-

სა და კომფორტის გარანტია.  ასევე, უნდა აღი-

ნიშნოს მომსახურების მაღალი დონე. 

რესტორანი
„პარკ ჰოტელი“-ს რესტორანი სწორედ ის ადგილია, სადაც 

კულინარიის მოყვარულები დიდი დროის გატარებას მო-

ისურვებენ. საჭმლის დაგემოვნებასთან ერთად, უნიკალუ-

რი პეიზაჟითაც შეიძლება ტკბობა. რესტორნის წარმატება 

ქართველი შეფ – პოვარის დამსახურებაა. ის ტრადიციულ 

ქართულ კერძებს ახალ, განსხვავებულ გემოებს უზავებს. 

საქართველოში უამრავი ნატურალური პროდუქტია, რო-

მელსაც ჩვენი კულინარიული გუნდი ყოველდღიურად ადგი-

ლობრივი მეურნეობისგან იძენს. რესტორნის შესასვლელ-

თან ღია ვერანდაა, სადაც საღამოობით ადგილობრივი ღვი-

ნო და სხვადასხვა კოქტეილები შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. 

სივრცე 

სასტუმროში ცხრა ოთახის დიზაინი შემოქმე-

დებითი სფეროს წარმომადგენლებისათვის 

საგულდაგულოდ შეიქმნა. მათთვის, ვინც 

მუდმივად სიახლის ძიებაშია. წინანდლის მუ-

სიკალური ფესტივალის პერიოდში, ოთახები 

მოწვეული მუსიკოსების მოთხოვნებზე იქნება 

მორგებული  და შესაბამისი ინსტრუმენტებით 

აღიშურვება. წელიწადის დანარჩენ  დროს კი, 

სასემინარო და საკოფერენციო დარბაზებად 

გადაკეთდება. 

წინანდლის ფესტივალი გამოჩენილ შემს-

რულებლებს, დირიჟორებს, კომპოზიტორებსა 

და მუსიკოსებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

მოიზიდავს. ასევე, მისი მიზანია, ახალგაზრდა 

მუსიკოსებს, კავკასიიდან და მეზობელი ქვეყ-

ნებიდან,  იშვიათი შესაძლებლობა მიეცეთ, 

ეზიარონ მუსიკის სამყაროს და კლასიკური 

მუსიკის კაშკაშა ვარსკვლავების მიერ ჩატარე-

ბული პროფესიული სემინარებისა და მასტერკ-

ლასების მეშვეობით,  მუსიკალური განათლება 

გაიღრმავონ.
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With its warmhearted hospitality and local feel, situated near the renowned Tsinandali 

estate, the Park hotel represents an emblematic centerpiece for the youth lifestyle that 

is about to mature in Georgia. The guest’s journey here includes one-of-a-kind experi-

ences tailored to their needs. Attractive all year round, the hotel is surrounded by a park 

with centuries-old-trees and secretly lush pathways that lead to charming landscapes. 

Behind its attractive appearance, stands a young Georgian Interior Designer – Tamara 

Valishvili, who has devoted her expertise to the overall visual appeal of the hotel. Well 

thought out details such as custom-crafted spaces and loft style furnishings add a 

sense of authenticity to the Park hotel. honoured Georgian artists Keti Davlianidze and 

Giorgi Katsarava have cleverly synthesized their work techniques into the walls of the 

hotel. infused into the interior, graffiti elements speak out to the most adventurous and 

open-minded travelers. Katsarava has spent his time combining music with street art. 

While he drew portraits of distinguished classical music composers, Davlianidze painted 

the contours of the Caucasus Mountains, Cupid’s arrows and musical notes.

Guestrooms 
each of the 70 guestrooms at the Park hotel share a bespoke visual narrative featuring 

curated services and amenities. Additionally, two guestrooms are specially adapted 

and equipped for the disabled. In keeping up with the energetic pulse of youth culture, 

the hotel interior vibrates with eye-catching, vivid colors while the whole concept is a 

nod to a new wave of young adventure seekers. spread over three floors, the spacious 

guestrooms reflect the contemporary industrial loft style with finished concrete floors 

and ceilings, wooden writing desks, occasional chairs with handcrafted curves, painted 

walls and velvet vibrant curtains, as well as private balconies. 

Restaurant
The Park hotel restaurant brings food lovers both culinary delights and views of the 

stunning scenery which surrounds the hotel. helmed by an accomplished local Chef, 

who has crafted a well-thought-out menu, the restaurant has a focus on Georgian 

cuisine with a contemporary touch. With an eye on local farms, the gastronomic team 

provides incredibly fresh ingredients that are sourced daily. Flowing into the restaurant is 

the open lobby, where the comfortable setting allows every guest to relax and immerse 

themselves in an extensive selection of local wine and handcrafted cocktails. 

Spaces 
The casual nine rooms have been carefully designed for creative individuals in search 

of innovation. During the Tsinandali Festival, all rooms will transform into a Music 

Academy adapted to the musicians, while at other times of the year, they will be used 

for workshops and conferences.  

The festival is an ode to a joyful celebration – delighting some of the greatest 

performers, conductors, composers, music scholars and artists from around the globe. 

It is an exceptional opportunity for young musicians from the Caucasus and 

neighbouring countries to explore the world of music and advance their education 

through professional seminars and master classes taught by some of the brightest 

names in classical music today. 
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საჭირო 
ინფორმაცია
USEFUL 
INFORMATION
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ამფითეატრი 
AMPhiTheATer

კამერული მუსიკის დარბაზი 
ChAMBer MUsiC hALL
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ქრისტიან თომფსონი აკადემიის დირექტორი

ვუნი ლი აკადემიის მენეჯერი 

თამარ მიქაძე  აკადემიის ასისტენტი

გიორგი რამიშვილი  დამფუძნებელი

ერკინ ტატიშევი      დამფუძნებელი 

ალექს თოფურია  დამფუძნებელი

დავიდ ბორგერი         დამფუძნებელი 

მარტინ ენგსტროემი   დამფუძნებელი & სამხატვრო ხელმძღვანელი

ავი შოშანი დამფუძნებელი & სამხატვრო ხელმძღვანელი

მაია ლომაძე აღმასრულებელი მენეჯერი 

მიმი დურანდ კურიჰარა სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი 

იზაბელ კოტე  სამხატვრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

დავით ცქიტიშვილი სამხატვრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ასისტენტი 

მარიამ ყარალაშვილი  ადმინისტრაციის უფროსი

ბუღალტერია და ფინანსები

მამუკა შურღაია 

არჩილ ლურსმანაშვილი 

ხათუნა საბაძე 

ნანა ჭანუყვაძე 

სალომე ქვათაძე

იურისტები

ვასილ კენკიშვილი  

მიშა ჭიღლაძე

მარკეტინგი & 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

აკო ახალაია 

ანი ცაბაძე    

ვატო შელია 

მარიამ ექსეულიძე

ვები და დიზაინი

დავით კუპატაძე

ლაშა შეყილაძე  

ბეჰლულ ალიევი

ბესიკ დანელია ბუკლეტის დიზაინი

მოგზაურობა & ლოგისტიკა

თამუნა ქვლივიძე 

ეკა ბიძიშვილი    

თამუნა ჩუხრუკიძე

კლაუდიო ვანდელი  მუსიკალური ხელმძღვანელის ასისტენტი

სონია ანჯელინა კრენ  ადმინისტრაციული დირექტორი

ვახტანგ გაბიძაშვილი  ასისტენტ მენეჯერი

ელენე ალადაშვილი ბიბლიოთეკარი 

ვახო ერქომაიშვილი  დამხმარე

წინანდლის ფესტივალის დამფუძნებლები

წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი

დავით საყვარელიძე

წინანდლის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი

ჯანანდრეა ნოზედა

წინანდლის ფესტივალის გუნდი

პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი 

წინანდლის ფესტივალის აკადემია 

სამუელ გოლდშაიდერი მენეჯერი

ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრი
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ChrisTiAn ThOMPsOn Academy Director

WOn-hee Lee Academy Manager 

TAMAr MiKADZe  Academy Assistant

GeOrGe rAMishViLi  Founder

erKin TATisheV      Founder 

ALeX TOPUriA   Founder

DAVID BORGER        Founder 

MArTin T:sOn enGsTrOeM  Founder & Artistic Director

AVi shOshAni Founder & Artistic Director

MAYA LOMADZe  Executive Manager 

MiMi DUrAnD KUrihArA Strategy and Development 

ISABELLE COTTET  Artistic Administrator 

DAViD TsiTsKishViLi Assistant to Artistic Administrator 

MAriAM KArALAshViLi  head of Administration

Accounting & Finances

MAMUKA shUrGAiA 

ArChiL LUrsMAnAshViLi

KhATUnA sABADZe 

nAnA ChAnUKVADZe 

sALOMe KVATADZe

Lawyers

VAsiL KenKishViLi 

MishA ChiGLADZe

Marketing & Public relations

AKO AKhALAiA 

Ani TsABADZe 

VATO sheLiA 

MAriAM eKseULiDZe 

 

Web & Design

DAViT KUPATADZe

LAshA sheKiLADZe 

BehLUL ALieV

BesiK DAneLiA Brochure Design

Travel & Logistics

TAMUnA KVLiViDZe 

eKA BiDZishViLi 

TAMUnA ChUKhrUKiDZe

CLAUDIO VANDELLI  Assistant Music Director

SONJA ANGELINA Krenn  Administrative Director

VAKhTAnG GABiDZAshViLi  Assistant Manager

eLene ALADAshViLi  Librarian 

VAKhO erKOMAishViLi  Runner

TSINANDALI FESTIVAL FOUNDERS

TSINANDALI FESTIVAL GENERAL DIRECTOR

DAViD sAKVAreLiDZe

TSINANDALI FESTIVAL MUSIC DIRECTOR

GIANANDREA NOSEDA     

TSINANDALI FESTIVAL TEAM

PAn-CAUCAsiAn YOUTh OrChesTrA (PCYO)

TsinAnDALi FesTiVAL ACADeMY (TFA) 

sAMUeL GOLDsCheiDer VFCO Manager

VerBier FesTiVAL ChAMBer OrChesTrA (VFCO)  
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Tsinandali Festival
2nd Edition

Tsinandali, Georgia წინანდლის ფესტივალი

September
2020
WITH THE PARTICIPATION OF:

Behzod Abduraimov 
Dávid Adorján 
Nicolas Altstaedt 
Leif Ove Andsnes 
Martha Argerich 
Avi Avital 
Sergei Babayan 
Kristóf Baráti 
Joshua Bell 
Guy Braunstein 
Rudolf Buchbinder 
Seong-Jin Cho 
Lucas Debargue 
Vilde Frang 
Nelson Freire 
Itamar Golan 
Pablo Heras-Casado 
Andrei Ioniță 
Neeme Järvi 
Jerusalem Quartet 
Ori Kam 
Łukasz Kuropaczewski 
Daniel Lozakovich 
Truls Mørk 
Gianandrea Noseda
Vasily Petrenko 
Lawrence Power 
Thomas Quasthoff 
Chen Reiss 
Lahav Shani 
Gábor Takács-Nagy 
Alexander Toradze 
Pinchas Zukerman 

Pan-Caucasian
Youth Orchestra

ბეჟოდ აბდურაიმოვი
დავიდ ადორიანი
ნიკოლას ალტშტედტი
ლეიფ ოვე ანდსნესი
მარტა არგერიხი
ავი ავატალი
სერგეი ბაბაიანი
კრიშტოფ ბარატი
ჯოშუა ბელი
გაი ბრაუნსტაინი
რუდოლფ ბუხბინდერი
სონ-ცჟინ ჩო
ლუკას დებარგი
ვილდე ფრანგი
ნელსონ ფრეირე
ითამარ გოლანი
პაბლო ერას-კასადო
ანდრეი იონიცა
ნეემე იარვი
ორი კამი
ლუკაშ კუროპაჩევსკი
დანიელ ლოზაკოვიჩი
ტრულს მიორკი
ჯანანდრეა ნოზედა
ვასილი პეტრენკო
ლოურენს პაუერი
იერუსალიმის კვარტეტი
თომას კვასტროფი
ხენ რაისი
ლაჰავ შანი
გაბორ ტაკაჩ-ნაჯი
ალექსანდრე თორაძე
პინკას ცუკერმანი

პან-კავკასიური 
ახალგაზრდული ორკესტრი

www.tsinandalifestival.ge



შემოგვიერთდით წინანდლის ფესტივალზე, რომელიც ჩატარდება 2020 წლის სექტემბერში წინანდლის 

ისტორიულ მამულში. გახდით „მუსიკის ენის“ ინიციატივის მხარდამჭერი და გაგვიწიეთ დახმარება 

აღმოსავლეთის და დასავლეთის შესაყარზე მდებარე ჯადოსნურ კავკასიაში და მის მეზობელ ქვეყნებში 

მშვიდობისა და კეთილდღეობისკენ მიმავალ გზაზე.

თქვენი მხარდაჭერით წინანდლის ფონდი შეუქმნის რეგიონის ახალგაზრდობას ერთმანეთთან და 

დანარჩენ სამყაროსთან საყოველთაოდ გასაგებ მუსიკის ენაზე ურთიერთობის შესაძლებლობას.

თქვენი თანამოწილეობა პირდაპირ გავლენას მოახდენს რეგიონის მომავლის ფორმირებასა და 

„მუსიკის ენის“ ინიციატივის პოპულარიზაციაზე, რათა პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრის მიერ 

გაჟღერებული მშვიდობის და ერთობის მოწოდება გავრცელდეს მთელს რეგიონში. 

წინანდლის ფესტივალი გიწვევთ გახდეთ ისტორიის მონაწილე და შეუერთდეთ სწრაფვას შევცვალოთ 

ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეა.

Come and join the Tsinandali Festival in september 2020 at the historic Tsinandali estate! support our Language Of 

Music initiative, and help us on the quest to peace and prosperity in this vital region where east and West meet: the 

majestic Caucasus and its neighboring countries.

Your support of the Tsinandali Foundation will empower the next generation of the region to interact and 

communicate with one another, as well as to the rest of the world, through the universal language of music.

Your contribution will have a direct impact on reshaping the future of the region and will ensure a global expansion 

of the language of music initiative, helping the Pan Caucasian Youth Orchestra (PCYO) to deliver a powerful 

message of peace and unity throughout the entire region.

Tsinandali Festival invites you to be part of history and join the quest to change lives when it matters the most

team@tsfest.ge / +995 (322) 253581/82/83

გახდით წინანდლის ფესტივალის მეგობარი
BECOME A FRIEND OF TSINANDALI FESTIVAL

SCAN THIS QR CODE & 
DOWNLOAD OuR 
MOBILE APP FOR FREE

Alain and Catherine Devals for 

this year’s gracious loans of in-

struments to the wind section.

W.E. Hill and Sons, 

 particularly to the luthier 

 Robert Brewer Young and his 

assistant Pierre Smets for their 

onsite assistance to the string 

sections”.

განსაკუთრებული მადლობა
sPeCiAL ThAnKs TO

ალან და კატრინ დევალს 

ჩასაბერი ინსტრუმენტების 

უსასყიდლო იჯარისთვის  

კომპანიას „W.E. Hill and Sons“, 

კერძოდ, რობერტ ბრიუერ 

იანგს და მის ასისტენტს 

პიერ სმეტს, სიმებიანი 

ინსტრუმენტების სექციაში 

ადგილზე დახმარებისთვის.

საერთაშორისო დონაციისთვის დაუკავშირდით მიმი დურანდ კურიჰარას მისამართზე mimi@tsfest.ge

For international donations please contact Mimi Durand Kurihara at mimi@tsfest.ge



ფესტივალის წარმდგენი  FESTIVAL PRESENTER

მხარდამჭერები  SUPPORTS

სპონსორები  PARTNERS

მედია პარტნიორები  MEDIA PARTNERS



IN ThE NAME OF Music


