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„ბათიაშვილის უშიშარი დაკვრა ჟღერადობრივი თვალსაზრისით მდიდარი, ტექნიკური
თვალსაზრისით კი – სრულყოფილია“, – აღნიშნავს The Guardian.
ლიზა ბათიაშვილი, საქართველოში დაბადებული გერმანელი მევიოლინე, თავისი
ვირტუოზულობით კოლეგებისა და მსმენელთა დიდ აღფრთოვანებას იწვევს. მრავალი
ჯილდოს მფლობელ ხელოვანს ხანგრძლივი ურთიერთობები აკავშირებს მსოფლიოს
წამყვან ორკესტრებთან, დირიჟორებსა და სოლისტებთან.
ბათიაშვილი გახლავთ ფესტივალ „Audi-ს ზაფხული კონცერტების“ სამხატვრო ხელმძღვანელი. 2020 წლის ფესტივალისთვის მევიოლინემ შეადგინა სპეციალური პროგრამა დევიზით „ევროპის სინათლეები“, რომლითაც აღინიშნა როგორც ფესტივალის

ლიზა
ბათიაშვილი

30 წლის იუბილე, ისე ბეთჰოვენის წელი – 2020. გლობალურ პანდემიას მორგებული

Lisa
Batiashvili

„ერთად მუსიკისთვის“, სოლიდარობის გზავნილს გადასცემდნენ მსემენელებს.

ვიოლინო
VIOLIN

ვერსია ფესტივალისა მოიცავდა ლაივ-სტრიმით გაშვებულ კონცერტებს, რომელთა
საშუალებით ლიზა და მსოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები, გაერთიანებულნი დევიზით

ლიზა ბათიაშვილი რეგულარულად გამოდის სცენაზე ისეთ ორკესტრებთან ერთად,
როგორიცაა ბერლინის ფილარმონიური, ლონდონის სიმფონიური, ვენის ფილარმონიული, ნიუ-იორკის ფილარმონიული, სამეფო კონცერტგებაუს ორკესტრები, ასევე ბავარიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრი, დრეზდენის შტაატსკაპელა, სანტას ეროვნული
აკადემიის ორკესტრი, ბოსტონის სიმფონიური ორკესტრი და სხვ.

“Batiashvili’s fearless playing is so tonally rich and technically immaculate.” (The Guardian)
Lisa Batiashvili, the Georgian-born German violinist, is praised by audiences and fellow musicians for her virtuosity. An award-winning artist, she has developed long-standing relationships
with the world’s leading orchestras, conductors and musicians.
Batiashvili is the Artistic Director of Audi Sommerkonzerte, Ingolstadt. For the 2020 festival, she
originally designed a programme to celebrate the festival’s 30th-anniversary year, as well as
Beethoven year 2020 under the motto ‘Lights of Europe’. Due to the pandemic, an adjusted
version with streamed concerts under the motto ‘Together for Music’ featured Lisa and other
leading musicians, sending out a strong message of solidarity and adaptability.
Lisa Batiashvili regularly appears on stage with orchestras including the Berliner Philharmoniker,
London Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker, New York Philharmonic, Royal Concertgebouw Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Staatskapelle Dresden,
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa and the Boston Symphony Orchestra.

18

სექტემბერი
September
შაბათი
Saturday

12:00

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

19

სექტემბერი
September
კვირა
Sunday

18:30

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

16

წინანდლის ფესტივალი 2021

პიანისტმა ელენა ბაშკიროვამ ერთხელ აღნიშნა, რომ „კამერული მუსიკა არის მუსიკის
სული“ და ეს დამოკიდებულება აშკარად ვლინდება მის, როგორც სოლისტის, აკომპანიატორის, ანსამბლის მუსიკოსისა და პროგრამების დამგეგმავის მოღვაწეობაში. მისი
მიდგომა მუსიკის ყველა ასპექტის მიმართ გაჯერებულია ემპათიური თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის იდეებით.
2020/21 წლების სეზონში, პანდემიის მიუხედავად, ბაშკიროვა კონცერტებით ეწვევა პეტერბურგს, ბერლინის ფილარმონიის კამერული მუსიკის დარბაზსა და რურის საფორტეპიანო მუსიკის ფესტივალს. დაგეგმილია ვოკალური მუსიკის საღამოები გეორგ ნიგლსა
და მარტინა გედეკისთან ერთად მიუნხენში, კიოლნის ფილარმონიაში, ბრიუსელის მონეს თეატრსა და ჰაიდელბერგის „გაზაფხულის ფესტივალზე“. როგორც სოლისტი, ელენა
ბაშკიროვა შეასრულებს მოცარტის სოლ-მაჟორულ კონცერტსა (KV 453) და რობერტ შუმანის საფორტეპიანო კონცერტს ტონკუნსტლერის, ოდესის ფილარმონიულ, ჩაიკოვსკის
სიმფონიურ და სოფიის ფილარმონიულ ორკესტრებთან ერთად. დაგეგმილია სამხრეთ
ამერიკული ტურნე იერუსალიმის საერთაშორისო კამერული მუსიკის ფესტივალის სოლისტებთან ერთად და აგრეთვე კამერული მუსიკის კონცერტები პარიზში, ჟენევასა და
სხვა ქალაქებში.
ბაშკიროვა წარმოადგენს რუსულ მუსიკალურ დინასტიას, რომელიც თაობებს ითვლის.

ელენა
ბაშკიროვა
Elena
Bashkirova
ფორტეპიანო
PIANO

მოსკოვში დაბადებულმა პიანისტმა სწავლა 15 წლის ასაკში დაიწყო მამის, ლეგენდარული პიანისტისა და პედაგოგის დიმიტრი ბაშკიროვის კლასში. 1978 წელს ბაშკიროვამ
მევიოლინე გიდონ კრემერთან ერთად, რომელთანაც დუეტში ის ხშირად უკრავდა და
იწერდა, საბჭოთა კავშირი დატოვა და საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. მასზე უდიდესი გავლენა მოახდინა ისეთ დირიჟორებთან თანამშრომლობამ, როგორებიც იყვნენ
პიერ ბულეზი, სერჯიუ ჩელიბიდაკე და მიხაელ გილენი. 1992 წლიდან ის ბერლინში
ცხოვრობს თავის მეუღლესთან დანიელ ბარენბოიმთან ერთად.

The pianist Elena Bashkirova once said that “chamber music is music’s soul,” and this belief is
evident in her work as a soloist, accompanist, ensemble musician, and programme planner. Her
approach to all aspects of music is one of empathetic collaboration and communication.
Among the highlights of the 2020/21 season for Bashkirova – subject of course to the uncertainties of the pandemic – are recitals in St Petersburg, in the Chamber Music Hall of the Berlin
Philharmonie, and at the Ruhr Piano Festival. Song recitals with Georg Nigl and Martina Gedeck
are planned in Munich, the Cologne Philharmonie, the Théâtre de la Monnaie in Brussels, and at
the Heidelberg Frühling Festival. As a soloist, Elena Bashkirova will perform Mozart’s Concerto
in G Major KV 453 and Robert Schumann’s Piano Concerto with the Tonkünstler Orchestra, the
Odessa Philharmonic, the Tchaikovsky Symphony Orchestra, and the Sofia Philharmonic. A South
American tour is planned, as well as chamber music concerts in Paris, Geneva, and other cities
with international soloists from the Jerusalem International Chamber Music Festival.
Bashkirova comes from a Russian musical dynasty going back generations. Born in Moscow,
she began her studies at the age of 15 in the class of her father, the legendary piano pedagogue
Dmitry Bashkirov. Together with violinist Gidon Kremer, with whom she has often performed as a
duo and has made a number of recordings, Elena Bashkirova left the Soviet Union in 1978 and
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moved to Paris. She has been influenced by her work with conductors such as Pierre Boulez,
Sergiu Celibidache, and Michael Gielen. Since 1992, she has lived in Berlin with her husband,
Daniel Barenboim.
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მარკ
ბუჩკოვი
Marc
Bouchkov
ვიოლინო
VIOLIN

რუსული წარმოშობის ბელგიელი მევიოლინე მარკ ბუჩკოვმა საერთაშორისო კაიერა
ევროპის წამყვან ორკესტრებსა და დირიჟორებთან თანამშრომლობის შედეგად ააგო.
ის არის ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალმხრივი და უნიკალური არტისტი.
ბუჩკოვი უკრავს ისეთ ორკესტრებსა და დირიჟორებთან, როგორებიცაა მარიას თეატრის ორკესტრი და ვალერი გერგიევი, HR სიმფონიური ორკესტრი და კრისტოფ ეშენბახი,
კონცერტგებაუს სამეფო ორკესტრი და მარის იანსონსი, მიუნხენის ფილარმონიული ორკესტრი და ფილიპ ჯორდანი. იგი ასევე თანამშრომლობს ჰამბურგის NDR სიმფონიურ,
ჰესენის რადიოს, ციურიხის ტონჰალეს, ბელგიის ეროვნულ, ტურინის RAI-ს ეროვნულ
სიმფონიურ, სტავანგერის სიმფონიურ, სამეფო ფილარმონიულ, ლიეჟის, მოსკოვის
ფილარმონიულ ორკესტრებსა და ვერბიეს ფესტივალის კამერულ ორკესტრთან. იმ დირიჟორთაგან, ვინც ხშირად უკრავს ბუჩკოვთან, აღსანიშნავია სტანისლავ კოჩანოვსკი,
მაიკლ სანდერლინგი, ანდრეი ბორეიკო, ნიკოლაი შეპს-ზნაიდერი, დმიტრი ლისი, კრისტიან არმინგი, ლიონელ ბრანიე, მაქსიმ ვენგეროვი, ჯეიმს ჯადი და სხვ.
როგორც სოლისტი ბუჩკოვი ეწვია არაერთ პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზს, რომელთა შორისაა ვიგმორ-ჰოლი, კარნეგი-ჰოლი, ამსტერდამის კონცერტგებაუ, ჰამბურგის
ელბ-ფილარმონია, დრეზდენის ფრაუენქირხე, პეტერბურგის საკონცერტო დარბაზი,
რადიო-ფრანსის დარბაზი, ბერლინის კონცერტჰაუსი და სხვ. კამერული მუსიკის შესანიშნავი შემსრულებელი, ის ვერბიეს ფესტივალის ხშირი სტუმარია.
მარკ ბუშჩკოვის პირველი ჩანაწერი, გაკეთებული ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის Harmonia
Mundi, განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, ვინაიდან შეიცავს ეჟენ იზაის ორი ნაწარმოებისა და საკუთარი ორი კომპოზიციის მსოფლიო პრემიერას. ალბომი დაჯილდოვდა
პრიზებით Diapason d’Or და Diapason Découverte; ის ასევე ნომინირებული იყო ჯილდოსთვის ICMA 2018, ხოლო გამომცემლობა Gramophone-მა მას საქებარი რევიუ მიუძღვნა.
მარკ ბუჩკოვი უკრავს 1742-44 წლების კარლო და მიქელანჯელო ბერგონცების ვიოლინოზე, რომელიც მას გადასცა საზოგადოებამ Edwulstrad RMIC.

A Belgian violinist of Russian heritage, Marc Bouchkov is a sophisticated musician of renown
and has carved an international career performing with leading orchestras and conductors
across Europe. He is one of the most multifaceted and unique artists of the new generation.
His orchestral appearances include performances with the Mariinsky Theater Symphony
Orchestra and Valery Gergiev, the HR-Sinfonieorchester and Christoph Eschenbach, the Royal
Concertgebouw Orchestra and Mariss Jansons, the Munich Philharmonic Orchestra and
Philippe Jordan. He has also appeared with the NDR-Sinfonieorchester Hamburg, Hessische
Rundfunk Orchestra, Tonhalle Orchester Zürich, the Orchestre National de Belgique, the
Orchestra Sinfonica Nazionale RAI in Turin, the Stavanger Symphony Orchestra, the Royal
Philharmonic Orchestra of Liège, the Moscow Philharmonic Orchestra, and the Verbier
Festival Chamber Orchestra among others, collaborating with conductors such as Stanislav
Kochanovsky, Michael Sanderling, Andrey Boreyko, Nikolaj Szeps-Znaider, Dmitry Liss,
Christian Arming, Lionel Bringuier, Maxim Vengerov, James Judd, to name but a few.
As an active recitalist, Mr. Bouchkov has performed in many of the world’s most prestigious
concert halls such as Wigmore Hall, Carnegie Hall, Amsterdam’s Concertgebouw,
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სექტემბერი
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12:00

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

Elbphilharmonie Hamburg, Dresden Frauenkirche, the Concert Hall of St Petersburg, Tonhalle
Zürich, Munich’s Prinzregententheater, Paris’s Theatre de la Ville, Maison de Radio France, and
the Konzerthaus in Berlin among several other venues. A fine chamber musician, he is a regular
guest of the Verbier Festival in Switzerland.
Marc Bouchkov’s first recording by Harmonia Mundi is of special significance since it includes
two world première pieces by Eugéne Ysaÿe, and two works he composed himself. The album
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was awarded a Diapason d’Or and a Diapason Découverte as well as nominated for the ICMA
2018 and received tremendous acclaim on Gramophone reviews.
Marc Bouchkov plays a Carlo and Michelangelo Bergonzi violin from 1742-44 as a private loan
on behalf of Edwulstrad RMIC Ltd.

წინანდლის ფესტივალი 2021

იეფიმ ბრონფმანი დაიბადა 1958 წელს ტაშკენტში (უზბეკეთი). 1973 წელს იგი ოჯახთან ერთად ემიგრაციაში წავიდა ისრაელში, სადაც მან განაგრძო სწავლა ფორტეპიანოს განხრით თელ-ავივის რუბინის სახელობის მუსიკის აკადემიაში, არი ვარდის
კლასში. შემდეგ იგი საცხოვრებლად გადავიდა შეერთებულ შტატებში, სადაც სწავლობდა რუდოლფ ფირკუშნისთან, ლეონ ფლაიშერსა და რუდოლფ სერკინთან. მისი
კარიერა დაიწყო 1978 წელს, როდესაც მას სადებიუტო გამოსვლა ჰქონდა ნიუ-იორკის
ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად ზუბინ მეტას დირიჟორობით. იქიდან მოყოლებული მთელი კარიერის განმავლობაში მას უწევს თანამშრომლობა არაერთ წამყვან
ორკესტრსა და დირიჟორთან. 2017/18 წლების სეზონში, მაგალითად, მან ჩაატარა
ამერიკული ტურნე ისრაელის ფილარმონიულ ორკესტრსა და ზუბინ მეტასთან ერთად,
გამართა კონცერტები მიუნხენში, ლონდონსა და ვენაში ბავარიის რადიოს სიმფონიურ
ორკესტრსა და მარის იანსონთან ერთად, დაუკრა კლივლენდისა და ფილადელფიის,
ლოს-ანჯელესისა და ნიუ-იორკის ფილარმონიულ და ასევე ლაიფციგის გევანდჰაუსის
ორკესტრებთან ერთად. 2018 წლის აპრილში ვენის ფილარმონიულმა ორკესტრმა
მიიწვია იეფიმ ბრონფმანი ოთხი კონცერტის ჩასატარებლად, რათა ასე აღნიშნა მისი
60 წლის იუბილე. სეზონის ბოლოს კი პიანისტმა იმოგზაურა ლონდონის სიმფონიურ
ორკესტრთან ერთად ტაილანდსა და ჩინეთში.
კარიერის დაწყებისთანავე ბრონფმანი ინტენსიურად უკრავს კამერულ მუსიკას ისააკ

იეფიმ
ბრონფმანი
Yefim
Bronfman
ფორტეპიანო
PIANO

შტერნის, პინკას ცუკერმანისა და იო-იო მას გვერდიგვერდ. მოგვიანებით მისი პარტნიორების რიცვხს შეემატნენ მაგდალენა კოჟენა და ემანუელ პაიუდი. ბრონფმანი,
რომელიც 2009 წელს ლუცერნის ფესტივალის „ვარსკვლავი ხელოვანი“ გახლდათ,
არის თანამედროვე მუსიკის ერთგული შემსრულებელიც. მან მისცა მსოფლიო პრემიერები ისეთი ნაწარმოებებისა, როგორებიცაა ესა-პეკა სალონენის (2007) და მაგნუს
ლინდბერგის (2012) საფორტეპიანო კონცერტები და იორგ ვიდმანის „სამგლოვიარო
მარში“ ფორტეპიანოსა და ორკესტრისთვის (2014). ბრონფმანი, რომელიც 1989 წლიდან ამერიკის მოქალაქეა, 1991 წელს დაჯილდოვდა ევერი ფიშერის პრიზით. მისი
დისკოგრაფია ძალზედ მომცველია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბარტოკის სამი
კონცერტის ჩანაწერი, რომელიც Grammy-ს პრემიით დაჯილდოვდა.

Yefim Bronfman was born in 1958 in Tashkent (Uzbekistan). In 1973, he emigrated with his
family to Israel, where he continued his piano studies with Arie Vardi at the Rubin Academy
of Music in Tel Aviv. Soon thereafter, he moved to the United States and completed his
training with Rudolf Firkušný, Leon Fleisher, and Rudolf Serkin. His debut with the New York
Philharmonic under Zubin Mehta in 1978 launched an international career that has brought him
together with the leading orchestras and conductors. In the 2017-18 season, for example, he
went on a tour of the United States with the Israel Philharmonic Orchestra and Zubin Mehta,
performed with the Bavarian Radio Symphony Orchestra and Mariss Jansons in Munich,
London, and Vienna, and appeared with the Cleveland and Philadelphia Orchestras, the Los
Angeles and New York Philharmonics, and the Leipzig Gewandhaus Orchestra. The Vienna
Philharmonic invited him to perform four concerts in April 2018 to jointly celebrate his 60th
birthday, and at the end of the season he travelled with the London Symphony Orchestra
throughout Thailand and China.
From the outset of his career, Bronfman has also devoted himself intensively to chamber
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Festival’s “artiste étoile” in 2009, is moreover a committed performer of contemporary works
and has given the world premieres of piano concertos by Esa-Pekka Salonen (2007) and
Magnus Lindberg (2012) and of Jörg Widmann’s Trauermarsch for piano and orchestra
(2014). Bronfman, who has been an American citizen since 1989 and who received the Avery
Fisher Prize in 1991, commands an extensive discography; his recording of the three Bartók
concertos won a Grammy Award.

TSINANDALI FESTIVAL 2021

10

სექტემბერი
September
პარასკევი
Friday

18:30

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

19

ამერიკელი მევიოლინე და ალტისტი ბლაით თე ენგსტრომი სწავლობდა ბლუმინგტონის ინდიანას უნივერსიტეტში ნელი შკოლნიკოვას, მიმი ცვაიგისა და იოზეფ გინგოლდის კლასში ვიოლინოს განხრით და ატარ არადის კლასში ალტის განხრით. მოგვიანებით მან სწავლა განაგრძო პიტსბურგში ანდრეს კარდენესთან.
ბლაითი გახლავთ კამერული მუსიკის აქტიური შემსრულებელი და ის თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან მენაჰემ პრესლერი, იუჯა ვანგი, ლიზა ბათიაშვილი, რენო კაპუსონი, ლეონიდას კავაკოსი, გაბორ ტაკაჩი-ნაჯი, კიმ
კაშკაშიანი, ლოურენს პაუერი, ნობუკო იმაი, გოტიე კაპუსონი, გარი ჰოფმანი და კვარტეტი Ebène. ამჟამად ის არის Serafino-კვარტეტის წევრი.

ბლაით თე
ენგსტრომი
Blythe Teh
Engstroem
ალტი
VIOLA

მუსიკოსი მონაწილეობდა უამრავ ფესტივალში, მათ შორის აღსანიშნავია მიაძაკის
ფესტივალი იაპონიაში, ელმაუს ციხესიმაგრისა და კაპენბერგის ფესტივალები გერმანიაში და ბელერივისა და ვერბიეს ფესტივალები შვეიცარიაში.
ბლაითი აქტიურად მონაწილეობდა ვერბიეს ფესტივალის კამერული ორკესტრის შექმნაში და ის მჭიდროდ თანამშრომლობს ორკესტრის მუსიკალურ დირექტორთან გაბორ
ტაკაჩი-ნაჯისთან. კამერული ორკესტრი საერთაშორისო ტურნეებს ატარებს ისეთ გამოჩენილ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან მარტა არგერიხი, ჯოშუა ბელი და მარტინ
ფროსტი. ორკესტრმა თავისი პირველი ჩანაწერი ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის EMI მაქსიმ ვენგეროვთან ერთად გააკეთა. ბლაით თე ენგსტრომი იყო ფესტივალის კამერული
ორკესტრის კონცერტმაისტერი და ამჟამად იგი ხელმძღვანელობს ალტების ჯგუფს.

Blythe Teh Engstroem, the American violinist and violist did the majority of her studies at Indiana
University in Bloomington where she studied with Nelli Shkolnikova, Mimi Zweig and Josef
Gingold for the violin and Atar Arad for the viola. She later continued her studies with Andres
Cardenes in Pittsburgh.
Blythe is a passionate chamber musician and has had the honour of collaborating with many artists
including Menahem Pressler, Yuja Wang, Lisa Batiashvili, Renaud Capuçon, Leonidas Kavakos,
Gábor Takács-Nagy, Kim Kashkashian, Lawrence Power, Nobuko Imai, Gautier Capuçon, Gary
Hoffman and the Quatuor Ebène. She is currently a member of the Serafino Quartet.
She has performed in numerous festivals, such as the Miyazaki Festival in Japan, Schloss
Elmau and Cappenberg in Germany, and Bellerive and Verbier Festivals in Switzerland.
She was instrumental in creating the Verbier Festival Chamber Orchestra and works closely
with the orchestra’s music director, Gábor Takács-Nagy. The Chamber Orchestra tours
internationally with such prominent artists as Martha Argerich, Joshua Bell and Martin Fröst, and
made its first recording with Maxim Vengerov for EMI. She has been the Chamber Orchestra’s
concertmaster, and currently leads the viola section.
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კრისტოფ ეშენბახი დირიჟორების უმაღლესი ლიგის წარმომადგენელია. იგი საყოველთაოდ აღიარებულია როგორც დირიჟორი და პიანისტი, რომელიც აგრძელებს
გერმანული ინტელექტუალიზმის ტრადიციულ ხაზს. ამასთანავე, ინტელექტს ერწყმის
იშვიათი ემოციური ინტენსივობა, რისი წყაობითაც მის შესრულებებს თაყვანს სცემენ
კლასიკური მუსიკის მოყვარულები მთელს მსოფლიოში. მდიდარი რეპერტუარითა
და ინტერპრეტაციების სიღრმით განთქმულმა მუსიკოსმა მრავალ წამყვან ორკესტრს
უხელმძღვანელა და პრესტიჟული მუსიკალური ჯილდოებიც მოიპოვა.
მისი ქარიზმატული ნიჭის უკეთ შეცნობისთვის უნდა გავითვალისწინოთ მისი ცხოვრები ადრეული წლები – დირიჟორი 1940 წელს, ომით განადგურებული ევროპის
შუაგულში დაიბადა და მისი ბავშვობის წლები პირადი ტრაგედიებითაა გაჯერებული.
შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკა იყო მისი მხსნელი – კრისტოფის ცხოვრება შეიცვალა,
როდესაც მან ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლა დაიწყო. ახლა, 80 წლის ასაკში, მისი
ცნობისმოყვარეობა არ ნელდება და მას ისევ დიდ სიამოვნებას ანიჭებს საუკეთესო
ორკესტრებთან მუშაობა. ეშენბახი ასევე ცნობილია, როგორც ახალგაზრდა ნიჭის დაუღალავი მხარდამჭერი - ეს მისი ყველაზე დიდი გატაცებაა და იგი აფასებს საკუთარ
წვლილს, შეტანილს მომავალი ვარსკვლავების სწავლების საქმეში. ამ საქმიანობას ის
საკუთარი კარიერაზე მაღლაც კი აყენებს. ახალგაზრდების – როგორც თავად ამბობს,
„ასპროცენტიანი არტისტების“ ენერგიით მოხიბლული, ის პირად მისიად მიიჩნევს, შემდეგ თაობას ჩირაღდანი გადასცეს. მის აღმოჩენებს შორისაა ისეთი დიდი სახელები,
როგორიცაა პიანისტი ლანგ ლანგი, მევიოლინე ჯულია ფიშერი, ჩელისტები ლეონარდ

კრისტოფ
ეშენბახი
Christoph
Eschenbach
დირიჟორი,
პიანისტი
Conductor,
PIANO

ელშენბროხი და დანიელ მიულერ-შოტი. როგორც კრონბერგის აკადემიის სამხატვრო
მრჩეველი და ლექტორი, ის ხშირად უწევს თანხლებას ახალგაზრდა მევიოლინეებს,
ჩელისტებსა და ალტისტებს და ეხმარება მათ, მსოფლიო დონის სოლისტებად იქცნენ.
კრისტოფ ეშენბახი აგრძელებს ჰორიზონტის გაფართოებას და 2019 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული ის ბერლინის კონცერტჰაუსის ორკესტრის მუსიკალური დირექტორია.

Christoph Eschenbach is a phenomenon amongst the top league of international conductors.
Universally acclaimed as both a conductor and pianist, he belongs firmly to the German
intellectual line of tradition, yet he combines this with a rare emotional intensity, producing
performances revered by concert-goers worldwide. Renowned for the breadth of his repertoire
and the depth of his interpretations, he has held directorships with many leading orchestras and
gained the highest musical honours.
In exploring the conditions that led to the emergence of such a charismatic talent, we can
look to his early years – born at the heart of a tempestuous, war-torn Europe in 1940, his
early childhood was scarred by a succession of personal tragedies. It can truly be said that
music was his saviour, and his life began to change when he learned the piano. Now, at the
age of 80, his keen artistic curiosity is undiminished, and he still thoroughly enjoys working
with the finest international orchestras. He is also well-known as a tireless supporter of
young talent – this is his greatest passion, and he values his contribution to mentoring upand-coming talent over and above his own distinguished career. Moved by the energy and
the drive of young people, “those one-hundred-percent artists”, as he calls them, he has a
personal mission to pass the torch to the next generation. His discoveries to date include
the pianist Lang Lang, the violinist Julia Fischer and the cellists Leonard Elschenbroich and
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პარასკრვი
Friday

Daniel Müller-Schott. As Artistic Advisor and lecturer at the famous Kronberg Academy,
he accompanies young violinists, cellists and violists on their way to become world-class
soloists. Christoph Eschenbach continues to explore new horizons and since September
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@ ამფითეატრი
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2019, he has been Musical Director of the Konzerthausorchester Berlin.
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„ჯუნოს ჯილდოს“ მფლობელი, კანადელი ამანდა ფორსაიტი ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და ენერგიულ ჩელისტად ითვლება. მის ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ შესრულებაზე Ventura County Star-ში დაბეჭდილ რევიუში ვკითხულობთ: „ფორსიტის ხელში
მუსიკა მაგიად იქცევა“. იგი საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია როგორც სოლისტი,
კამერული მუსიკის შემსრულებელი და ასევე კანადის ეროვნული სახელოვნებო ცენტრისა და კლაგარის ფილარმონიული ორკესტრების ჩელოების ჯგუფის კონცერტმაისტერი. თავისი მდიდარი ბგერით, ვნებითა და განსაკუთრებული მუსიკალურობით იგი
მოგვაგონებს გასული საუკუნეების ჩელისტებს. მისი ყოველი ფრაზა იპყრობს მსმენელთა გულებს.

ამანდა
ფორსაიტი
Amanda
Forsyth

ფორსაიტს გამართული აქვს საერთაშორისო ტურნეები სამეფო ფილარმონიულ, ინგლისის კამერულ, სეულისა და ისრაელის ფილარმონიულ ორკესტრებთან ერთად.
იგი ასევე გამოდის ისეთ კოლექტივებთან ერთად, როგორებიცაა რადიო-ფრანსის,
ლისაბონის გულბენკიანის, კალგარის ფილარმონიული, ტორონტოს სიმფონიური,
ეროვნული სახელოვნებო ცენტრის, ვანკუვერის სიმფონიური, ლუქსემბურგის ფილარმონიული, კიონგიდოს ფილარმონიული, სან-კარლოს თეატრისა და სეულის ფილარმონიული ორკესტრები. ავსტრალიის არაერთი ტურნე მან სიდნეის, პერთისა და ადე-

ჩელო
CELLO

ლაიდას სიმფონიურ ორკესტრებთან ერთად ჩაატარა. ამერიკაში ამანდა ფორსაიტი
უკრავს ჩიკაგოს, ვაშინგტონის ეროვნულ, სან-დიეგოს, კოლორადოს, სან-ანტონიოს,
მედისონის, ორეგონის, ნიუ-ვესტის, გრანდ-რაპიდსის და დალასის სიმფონიურ ორკესტრებთან ერთად. ფორსაიტმა ასევე ჩაატარა კონცერტები პეტერბურგში მარიას თეარტის
ორკესტრსა და ვალერი გერგიევთან ერთად. ჩელისტის პირველ კონცერტს ლოს-ანჯელესის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად დირიჟორობდა ზუბინ მეტა, ხოლო მისი
დებიუტი კარნეგი-ჰოლში შედგა ისრაეილის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად.

Canadian Juno award-winning cellist Amanda Forsyth is considered among her peers and critics
alike to be one of the most dynamic cellists on the concert stage today. Describing a recent performance, California’s Ventura County Star raves: “In Forsyth’s hands, it was sheer magic.” She
has achieved an international reputation as a premiere soloist and chamber musician and previously enthralled audiences as the principal cellist of both the Calgary Philharmonic and Canada’s
National Arts Centre orchestras. Her intense richness of tone, exceptional musicality and passion
are reminiscent of cellists of a former age. She captivates audiences with every phrase.
Ms Forsyth has been the soloist on international tours with the Royal Philharmonic, the English
Chamber Orchestra, the Seoul Philharmonic and the Israel Philharmonic orchestras. Among
others, she has appeared abroad with Orchestra Radio de France, Lisbon’s Gulbenkian Or-
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სექტემბერი
September
ხუთშბათი
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12:00

chestra, the Calgary Philharmonic, the Toronto Symphony, the National Arts Centre Orchestra,
the Vancouver Symphony, the Luxembourg Philharmonic, the Gyeonggi Philharmonic, the
Teatro San Carlo and the Seoul Philharmonic Orchestra. With multiple tours in Australia, she
has performed with the Sydney, Perth and Adelaide Symphony orchestras. In the US, she has

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

performed with the Chicago Symphony, Washington National Symphony, San Diego Symphony, Colorado Symphony, San Antonio Symphony, Madison Symphony, Oregon Symphony,
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18:30

appeared on tour and in St Petersburg numerous times with the Mariinsky Orchestra conducted
by Valery Gergiev. Her Los Angeles Philharmonic debut was conducted by Zubin Mehta and
Ms Forsyth made her Carnegie Hall debut with the Israel Philharmonic Orchestra.

@ ამფითეატრი
Amphitheatre
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New West Symphony, Grand Rapids Symphony and Dallas Symphony orchestras. She has
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წინანდლის ფესტივალი 2021

21 წლის პიანისტმა მაო ფუჯიტამ, რომელიც გამოირჩევა ემოციური და ბუნებრივი დაკვრით, უკვე აღაფრთოვანა მრავალი ცნობილი მუსიკოსი. ესოდენ დიდი ნიჭი, რომელიც თანაბრად კარგად გრძნობს თავს როგორც მოცარტის, ისე რომანტიზმის ეპოქის
რეპერტუარის შესრულებისას, დიდი იშვიათობაა.
ტოკიოში დაბადებული ფუჯიტა ჯერ კიდევ ტოკიოს მუსიკალური კოლეჯის სტუდენტი გახლდათ, როდესაც 2017 წელს მან მოიგო პირველი პრემია კლარა ჰასკილის სახელობის
პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსზე, სადაც მან ასევე მოიპოვა აუდიტორიის სიმპათიის პრიზი, Prix Modern Times და Prix Coup de Coeur. ამ გამარჯვების წყალობით იგი
საერთაშორისო მუსიკალური საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. 2019 წელს
ის ასევე გახდა ვერცხლის მედალის მფლობელი მოსკოვის ჩაიკოვსკის სახელობის კონკურსისა, სადაც მისმა განსაკუთრებულმა მუსიკალურმა მონაცემებმა ცნობილი მუსიკოსებისგან შემდგარი ჟიურის ყურადღება მიიპყრო; მათ შორის აღსანიშნავია ვალერი გერგიევი,
რომელმაც იაპონელი პიანისტი მას შემდეგ არაერთ საერთაშორისო ტურნეში მიიწვია.
ფუჯიტამ მონაწილეობა მიიღო რურის საფორტეპიანო მუსიკის ფესტივალზე, ვერბიეს
ფესტივალზე (იგი მიწვეულ იქნა აკადემიის მუსიკოსის ამპლუაში) და ლუი ვიტონის
ფონდის კონცერტების სერიაში „ახალი თაობა”. ორკესტრებთან გამართულ კონცერტებს შორის აღსანიშნავია მისი 2019 წლის ლონდონური დებიუტი ვალერი გერგიევსა
და მარიას თეატრის ორკესტრთან ერთად, აგრეთვე თანამშრომლობა იაპონიის ისეთ
წამყვან ორკესტრებთან, როგორიცაა ტოკიოს სიმფონიური, იომიური ნიპონის სიმფონიური და ტოკიოს მეტროპოლიტენის სიმფონიური ორკესტრები. 2019 წელს ტოკიოში,
სულ ორი დღით ადრე გაფრთხილებულმა ფუჯიტამ ჩაანაცვლა სოლისტი, დიდი წარმატებით შეასრულა რა ჩაიკოვსკის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი მარიას თეატრის
ორკესტრსა და ვალერი გერგიევთან ერთად.

მაო
ფუჯიტა
Mao
Fujita
ფორტეპიანო
PIANO

ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლა ფუჯიტამ სამი წლის ასაკში დაიწყო, თავისი პირველი პრიზი კი მან 2010 წელს მოიპოვა კონკურსზე „მსოფლიო კლასიკა ტაივანში“. მას
შემდეგ იგი გახდა ისეთი ეროვნული და საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, როგორიცაა როზარიო მარსიანოს სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი
ვენაში (2013), ჟუჰაის მოცარტის სახელობის კონკურსი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის
(2015) და ჯინა ბახაუერის სახელობის ახალგაზრდა ხელოვანთა საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი (2016).

With an innate musical sensitivity and naturalness to his artistry, 21-year-old pianist Mao Fujita
has already impressed many leading musicians as one of those special talents which come
along only rarely, equally at home in Mozart as in the major romantic repertoire.
Born in Tokyo, Fujita was still studying at the Tokyo College of Music in 2017 when he took first
prize at the prestigious Concours International de Piano Clara Haskil in Switzerland, along with
the Audience Award, Prix Modern Times, and the Prix Coup de Coeur, which first brought him
to the attention of the international music community. He was also the Silver Medalist at the
2019 Tchaikovsky Competition in Moscow where his special musical qualities received exceptional attention from the jury of leading musicians as well as Valery Gergiev who has invited him
on a number of international tours since.
Fujita has been invited to appear in recital at the Klavier-Festival Ruhr, at the Verbier Festival
as Academy Musician, and in the New Generation series at the Louis Vuitton Foundation. Orchestral highlights include his London debut with Valery Gergiev and the Mariinsky Orchestra in
2019, and performances with top Japanese orchestras such as the Tokyo Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, and the Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. In
Tokyo in 2019, he jumped in at two days’ notice to perform the Tchaikovsky Piano Concerto
No. 2 with the Mariinsky Orchestra and Valery Gergiev to rapturous acclaim.
Starting piano lessons at the age of three, Fujita won his first international prize in 2010 at the
World Classic in Taiwan, and became a laureate of numerous national and international competitions such as the Rosario Marciano International Piano Competition in Vienna (2013), Zhuhai
International Mozart Competition for Young Musicians (2015), and the Gina Bachauer International Young Artists Piano Competition (2016).
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გიორგი გიგაშვილი ქართველ პიანისტთა ახალი თაობის გამორჩეული წარმომადგენელია. ის წარამტებით ატარებს კონცერტებს საქართველოში, ამერიკაში, პოლონეთში, ესპანეთში, საფრანგეთსა და სხვა ქვეყნებში. გიგაშვილი არაერთი ეროვნული
თუ საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატია. მას მოპოვებული აქვს ისეთი პრემიები,
როგორებიცაა: პირველი პრემია და ლაურეატის წოდება დე მარის საერთაშორისო
კონკურსზე Fiestalonia Milenio (ესპანეთი, 2013); გრან-პრი გერშვინის საერთაშორისო
საფორტეპიანო კონკურსზე (აშშ, 2015) პირველი პრემია შოპენის სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე (ესტონეთი, 2016); მეორე პრემია და ედიშერ
სავიცკის პრიზი „ვირტუოზული შესრულებისთვის“ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის
მესამე საერთაშორისო კონკურსზე ახალგაზარდა პიანისტებისთვის (საქართველო,

გიორგი
გიგაშვილი
Giorgi
Gigashvili

2017); მეორე პრემია, სპეციალური პრიზი „საფორტეპიანო კონცერტის საუკეთესო შეს-

ფორტეპიანო
PIANO

პრიზი“ ბუზონის სამოცდამეორე საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე.

რულებისთვის“ და ლიზა ლეონსკაიას სპეციალური პრიზი „საუკეთესო ქართველი შემსრულებლისთვის“ თბილისის მეექვსე საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე (საქართველო, 2017); პირველი პრემია და ნელსონ ფრეირეს სპეციალური პრიზი ქალაქ
ვიგოს კონკურსზე - ჟიურის თავჯდომარეობდა მარტა არგერიხი (ესპანეთი, 2019). 2019
წლის სექტემბერში კი გიორგიმ მოიპოვა მესამე პრემია და „მაყურებელთა სიმპათიის

გიორგი გიგაშვილმა მუსიკალურ განათლების მიღება 2007 წელს დაიწყო. 2014 წლიდან მოყოლებული ის სწავლობდა ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ მუსიკალურ სკოლაში „ნიჭიერთა ათწლედი“, ლალი რჩეულიშვილის კლასში. შემდგომ მან
განაგრძო სწავლა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ემერიტუს რევაზ თავაძისა და ასოც. პროფესორ მანანა გოცირიძის ხელმძღვანელობით. ამჟამად იგი ჟენევას მუსიკის უმაღლესი სკოლსი სტუდენტია, ირიცხება რა ნელსონ გიორნერის კლასში.

Giorgi Gigashvili is a distinguished representative of a new generation of Georgian pianists. He
performs in Georgia, the USA, Poland, Spain, France and many other countries. Gigashvili is a
prizewinner of many national and international competitions. Among his awards are: first prize
at the Lloret de Mar International competition “Fiestalonia Milenio” (Spain, 2013), the Grand
Prix at the Gershwin International Competition for Pianists (US, 2015), first prize at the Chopin
International Competition for Pianists (Estonia, 2016), second prize and the nominative prize of
Edisher Savitski for Virtuoso Performance at the Tengiz Amirejibi, third prize at the International
Competition for Young Pianists (Georgia, 2017), second prize and special prizes for ‘The Best
Performance of a Piano Concerto’ and Liza Leonskaja’s special prize for ‘The Best Georgian
Performer’ at the Sixth Tbilisi International Piano Competition (Georgia, 2017), and first prize and
Nelson Freire’s special prize at the City of Vigo competition with a jury led by Martha Argerich
(Spain, 2019). In September 2019, Gigashvili won the third prize and the Audience Prize at the
62nd Busoni International Piano Competition.
Gigashvili started his piano lessons in 2007. From 2014, he continued his musical education
at the Zaqaria Paliashvili Central Music School for Gifted Children under the direction of Lali
Rcheulishvili. Later he studied at Tbilisi State Conservatoire under the guidance of Emeritus
Revaz Tavadze and Associate Professor Manana Gotsiridze. Currently he is pursuing his studies
at the Geneva Neuchâtel High School of Music in the class of Nelson Goerner.
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წინანდლის ფესტივალი 2021

ვაიმარში დაბადებული პიანისტი დანიელ ჰეიდე თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე
პოპულარული აკომპანიატორი და კამერული ანსამბლის სოლისტია. იგი სწავლობდა
ვაიმარის ფერენც ლისტის სახელობის უნივერსიტეტში პროფესორ ლუდვიგ ბეტცელთან
და მან ასევე მიიღო გაკვეთილები ქრისტა ლუდვიგისა და დიტრიხ ფიშერ-დიესკაუსგან.
მას შემდეგ ის კონცერტებს მართავს მთელ ევროპასა და აზიაში, პუპულარიზებას უწევს
რა თავისი პედაგოგების იდეებს.
მას აკავშირებს ინტენსიური თანამშრომლობა ისეთ მომღერლებთან, როგორებიც არიან
ანდრე შუენი, კრისტოფ პრეგარდიენი, სიმონე კერმესი, ინგებორგ დანცი, ბრიტა შვარცი, რომან ტრეკელი, ტობიას ბერნდტი, კატარინა კონრადი, შევა ტეჰოვალი, ნატალი
პერესი, პატრიკ გრალი, კონსტანტინ კრიმელი, ჯულიან პრეგარდიენი და იოჰანეს ვაისერი. იგი ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობს ბერძნული წარმოშობის გერმანელ მეცო-სოპრანოსთან სტელა დუფექისთან. მათმა ერთობლივმა CD-მ „პოემები“, რომელიც კლოდ
დებიუსის სიმღერებს ეთმობა, გერმანიის კრიტიკოსთა პრიზი მოიპოვა.
კამრული ანსამბლის სოლისტის ამპლუაში დანიელ ჰეიდე კონცერტებს მართავს ისეთ
მუსიკოსებთან ერთად, როგორებიც არიან საბინე მაიერი, ტაბეა ციმერმანი, ანტიე
ვაითჰაასი, ბარბარა ბუნტროკი, კონსტანცა ფონ გუტცაიტი, ფრანცისკა ჰოლშერი, ანდრეას ვილვოლი, ვოლფგანგ ემანუელ შმიდტი, იენს პიტერ მაინცი, ფრიდემან აიჰორნი,
იულიან შტეკელი, ისანგ ენდერსი, ბენუა ფრომანჟერი, დანჯულო იშიზაკა და სხვები.
ჰაიდეს შემოქმედება დოკუმენტირებულია დიდი რაოდენობით CD ჩანაწერებში. ბოლოდროინდელ ალბომებს შორის აღსანიშნავია „პოეტის სიყვარული“, ჩაწერილი ტენორ
პატრიკ გრალთან ერთად (AVI, 2020) და „შეყვარებულები“ – სოპრანო კატარინა კონრადისთან ერთად (AVI, 2021); 2021 წლის მარტში კი Deutsche Grammophon-მა გამოუშვა
„მშვენიერი მეწისქვილე ქალი“ შესრულებული ბარიტონ ანდრე შუენთან ერთად. ჰაიდეს
2016 წლის CD, ჩაწერილი ლეიბლისთვის AVI სამხრეთ ტიროლელ ბარიტონთან ანდრე
შუენთან ერთად, რომელზეც შესულია რობერტ შუმანის, ჰუგო ვოლფისა და ფრენკ მარტინის სიმღერები, დაჯილდოვდა პრიზით ECHO Klassikpreis კატეგორიაში „საუკეთესო
ახალგაზრდა მომღერალი“.

დანიელ
ჰაიდე
Daniel
Haide
ფორტეპიანო
PIANO

დანიელ ჰეიდე 13 წლის განმავლობაში ასწავლიდა ბერლინის ჰანს აისლერისა და
ვაიმარის ფერენც ლისტი სახელობის უნივერსიტეტებში სიმღერის კომპოზიციას, კამერულ მუსიკასა და აკომპანიმენტს. ის ამჟამად განაგრძობს პედაგოგიურ მოღვაწეობას
მასტერკლასებისა და კერძო გაკვეთილების სახით. მისი მთავარი მიზანია ახალგაზრდა
მომღერლებისა და მათი აკომპანიატორების პოპულარიზება.
The Weimar-born pianist Daniel Heide is one of the most sought-after accompanists and chamber musicians of his generation. Since studying at the Franz Liszt University in his hometown
with Prof. Ludwig Bätzel and pioneering suggestions from Christa Ludwig and Dietrich Fischer-Dieskau, he has given concerts all over Europe and Asia.
An intensive collaboration connects him with singers such as Andrè Schuen, Christoph Prégardien,
Simone Kermes, Ingeborg Danz, Britta Schwarz, Roman Trekel, Tobias Berndt, Katharina Konradi,
Sheva Tehoval, Nathalie Perez, Patrick Grahl, Konstantin Krimmel, Julian Prégardien and Johannes
Weisser. He worked closely with the German-Greek mezzo-soprano Stella Doufexis. Their jointly recorded album, “Poèmes”, with songs by Claude Debussy, received the German Record Critics’ Prize.
As a partner in sonata evenings, Daniel Heide has given concerts with soloists such as Sabine
Meyer, Tabea Zimmermann, Antje Weithaas, Barbara Buntrock, Konstanze von Gutzeit, Franziska
Hölscher, Andreas Willwohl, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter Maintz, Friedemann Eichhorn, Julian Steckel, Isang Enders , Benoit Fromanger, Danjulo Ishizaka et al.
In addition to his lively concert activity, his work is documented on a large number of CD releases. The most recent appearances were “Dichterliebe” with tenor Patrick Grahl (AVI, 2020), “Liebende” with soprano Katharina Konradi (AVI, 2021) and in March 2021 Deutsche Grammophon
released “Die Schöne Müllerin” with baritone Andrè Schuen. His 2016 CD with songs by Robert
Schumann, Hugo Wolf and Frank Martin, which he recorded with Andrè Schuen on the AVI label,
was awarded the ECHO Klassikpreis in the “Best Young Singer” category.
At the universities of Berlin (Hanns Eisler) and Weimar (Franz Liszt), Daniel Heide taught song
composition, chamber music and accompaniment for 13 years. He is currently continuing this
work in master classes and private coaching. A principal focus is promoting young song singers
and their piano partners.

TSINANDALI FESTIVAL 2021
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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 ყველაზზე 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 ჯილდოები; მათ შორის აღსანიშნავია Grammy-სა
და Edison-ის ჯილდოები და Grand Prix du Disque. 2009 წელს ჰემპსონს ვაშინგტონის

თომას
ჰემპსონი
Thomas
Hampson
ბარიტონი
BARITONE

ატლანტიკის საბჭომ „გამორჩეული შემოქმედებითი ლიდერის ჯილდო“ გადასცა, ხოლო
ნიუ-იორკის ფილარმონიულმა ორკესტრმა იგი „მიწვეული არტისტის“ ამპლუაში აიყვანა.
2010 წელს კონგრესის ბიბლიოთეკამ, რომელთანაც ჰემპსონი ამერიკაში მუსიკის სწავლებისა და შესრულების საკითხებში მრჩეველის რანგში თანამშრომლობდა, „ცოცხალი
ლეგენდის ჯილდო“ უბოძა მას. მომღერალს აგრეთვე მოპოვებული აქვს პრესტიჟული
„კონცერტგებაუს პრიზი“.
სეზონის უმნიშნელოვანეს საკონცერტო გამოსვლებს შორის აღსანიშნავია ოსლოს
ფილარმონიული ორკესტრის სეზონის გახსნა მათ ახალ მთავარ დირიჟორთან, კლაუს
მაკელასთან ერთად 2020 წლის აგვისტოში და ვილნიუსის ფესტივალზე გამოსვლა 2021
წლის გაზაფხულზე. ჰემპსონი ასევე მონაწილეობას მიიღებს „გევანდჰაუსის ორკესტრის
მალერის ფესტივალში“, სადაც გამოვა პიანისტ ვოლფგანგ რიგერთან ერთად და ასევე
იმღერებს მალერის სიმღერებს რიუკერტის სიტყვებზე დანიელ ჰარდინგსა და ვენის
ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად. იგი ჩაატარებს ტურნეს დენის რასელ დევისთან
და ლაიფციგის MDR ორკესტრთან ერთად, გამოვა რა კონცერტებით ბერლინის ფილარმონიასა და ჰამბურგის ელბ-ფილარმონიაში. ბას-ბარიტონ ლუკა პიზარონისთან ერთად
ჰემპსონი წარსდგება „კარმენ ვიურტის ფორუმზე“ თავისი პროგრამით „ტენორები არ
დაიშვებიან“. პიერ ბულეზის დარბაზში ჩატარებული კონცერტით კი იგი დაბრუნდება
ბერლინის ბარენბოიმ-საიდის აკადემიაში, შეითავსებს რა „შუბერტის კვირის“ სამხატვრო კურატორის ფუნქციას.

Thomas Hampson, America’s foremost baritone, has received international honours and awards
for his captivating artistry and cultural leadership. Lauded 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 operatic repertoire of over 80 roles sung in all the major theatres 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 D.C. 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. Furthermore, he has received the famed Concertgebouw Prize.
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Notable engagements on the concert stage include opening the Oslo Philharmonic’s season in
August 2020 with their new Chief Conductor, Klaus Mäkelä, and performing at Vilnius Festival in
spring 2021. Hampson also takes part in the Gewandhausorchester’s Mahler Festival, appearing
in recital with pianist Wolfram Rieger, and performing Mahler’s Rückert Lieder with Daniel Harding
and the Wiener Philharmoniker. He appears on tour with Dennis Russel Davies and the MDR
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Leipzig in the Philharmonie Berlin and Elbphilharmonie, Hamburg. Hampson also takes his “No
Tenors Allowed” programme to the Carmen Wüerth Forum, with bass-baritone Luca Pisaroni.
In the Pierre Boulez Saal he begins his return as Artistic Curator for the “Schubert Week” at the
Barenboim-Said Academy in Berlin.

წინანდლის ფესტივალი 2021

ნატალია ქუთათელაძე გაიზარდა თბილისში, მუსიკალურ ოჯახში. მისი დედაც და
ბებიაც ცნობილი ქართველი მომღერლები არიან და, შეიძლება ითქვას, მისი ბედისწერა იყო, გაეგრძელებინა მათი საქმე. ნატალია სწავლობდა თბილისის სახელწმიფო
კონსერვატორიაში დოდო დიასამიძის კლასში. ჯერ კიდევ სწავლისას მან შეასრულა
მერსედესისა („კარმენი“) და მარსელინას („ფიგაროს ქორწინება“) პარტიები თბილისის
სახელწმიფო ოპერაში. 2015 წელს ის გაემგზავრა ნიუ-იორკში, ჯულიარდის სკოლაში,
სადაც სწავლობდა ედიტ ვინსის კლასში. იქ მან იმღერა ოტონეს („აგრიპინა“), მინსკელი ქალის (ჯონათან დავის „ფრენა“) და ფედრას (რამოს „იპოლიტე და არისია“) პარტიები.
2018/19 წლების სეზონში ნატალია ქუთათელაძე გახლდათ წევრი მიუნჰენის ბავარიის შტაატსოპერის ახალგაზრდა ხელოვანთა სტუდიისა, სადაც მისი რეპერტუარი
გამდიდრდა ფლორა ბერვუას („ტრავიატა“), ფრედერიკის („მინიონი“) და სხვა პარტიებით. მან ასევე მონაწილეობა მიიღო მასტერკლასებსა და კონკურსებში, მათ შორის
მეტროპოლიტენის ოპერის საბჭოს და მაისტერზინგერების საერთაშორისო აკადემიის
მოსმენებში. 2020 წელს ნატალიამ მოიპოვა მეორე პრემია ტენორ ვინიას ორმოცდამეჩვიდმეტე კონკურსზე, 2012 წელს კი იგი გახდა კარდიფის მომღერალთა მსოფლიო
კონკურსის ფინალისტი.

ნატალია
ქუთათელაძე
Natalia
Kutateladze
მეცო-სოპრანო
MEZZO-SOPRANO

უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ნატალია ქუთათელაძის არაერთი დებიუტი, მათ
შორის – ბარსელონის დიდ საოპერო თეატრში.
Nataia Kutateladze grew up in a musical family in Tbilisi. Both her mother and grandmother were
famous Georgian singers, so she was destined to follow in their footsteps. Kutateladze studied
at Tbilisi State Conservatoire with Dodo Diasamidze and performed Mercedes (Carmen) and
Marcellina (Le nozze di Figaro) at Tbilisi State Opera. In 2015, she went to the Juilliard School
in New York, where she studied with Edith Wiens. Roles she performed there included Ottone
(Agrippina) and Minskwoman (Jonathan Dove’s Flight) and Phaedra (Rameau’s Hippolyte et
Aricie).
In the 2018/19 season, she was a member of the Young Artists Studio at the Bayerischer Staatsoper in Munich, where her repertoire included Flora Bervoix (La traviata), Frédéric (Mignon)
and many more. She has also taken part in various competitions and masterclasses, including
the Metropolitan Opera House Council Audition and the International Meistersinger Akademie.
She won second prize at the 57th Tenor Viñas Competition in 2020, and was a finalist in the
2021 Cardiff Singer of the World Competition.
Natalia Kutateladze’s future engagements include a number of debuts, for example at the Gran
Teatre del Liceu in Barcelona.
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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). 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 გრან-პრით დაჯილდოვდა ოთარ თაქთაქიშვილის პირველ საერთაშორისო კონკურსზე.

სანდრო
ნებიერიძე
Sandro
Nebieridze
ფორტეპიანო
PIANO

როგორც შემსრულებელი და კომპოზიტორი სანდრო არაერთ საერთაშორისო ფესტივალში იღებს მონაწილეობას: „ღამის სერენადები“, წინანდლის ფესტივალი,
კამერული მუსიკის ფესტივალი (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 სანდრომ გამოუშვა თავისი პირველი ალბომი რახმანინოვისა
და პროკოფიევის ნაწარმოებებით. ეს ალბომი ჩაიწერა Harmonia Nova-სთვის და გაიყიდა Harmonia Mundi-ს მიერ. ალბომი დაჯილდოვდა „წინანდლის პრემიით“.
სანდროს დაკრული აქვს ისეთ ცნობილ დირიჟორებთან, როგორებიცაა არიელ ცუკერმანი, ჯანანდრეა ნოზედა, ალექსანდრე სლადკოვსკი, ვახტანგ მაჭავარიანი. დმიტრი შესტაკოვი, ენკე, რევაზ ტაკიძე, მირიან ხუხუნაიშვილი, კახი სოლომნიშვილი, კურტ შმიდტი
და ვლადიმერ სირენკო.
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). ამჟამად იგი აგრძელებს სწავლას
იმავე პედაგოგებთან თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში.

Sandro Nebieridze is a winner and a finalist of many international piano competitions: the China
International Music Competition (2019), the Grand Piano Competition (2016), the Astan Piano
Passion (2015), the Sberbank-Debut (2013), and the B. Dvarionas Piano Competition (2011). He
is no less successful in composition competitions: his Piano Concerto No.1 was named the “Best
Composition of 2016” by the Georgian Ministry of Culture, 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.
Both as a performer and composer, Sandro participates in many international festivals such as
Night Serenades, the Tsinandali Festival, the Chamber Music Festival (Georgia), Mozart@Augsburg, Festspiele der Mecklenburg-Vorpommern (Germany), Festival d’Auvers sur-Oise (France),
Stars on Baikal, White Lilac, Crescendo (Russia), Kurt Schmitt and Young Talents (Ukraine).
In 2018, Nebieridze had a solo recital at Rachmaninoff’s Vila Senar in Switzerland. In September
2019, he released his first album of piano works by Rachmaninoff and Prokofiev. This album was
recorded for Harmonia Nova and distributed internationally by Harmonia Mundi. In December
2019, the album was awarded the Tsinandali Prize.
Sandro has performed with numerous orchestras under the batons of famous conductors such
as Ariel Zukerman, Gianandrea Noseda, Alexander Sladkovsky, Vakhtang Machavariani, Dmitri
Shestakov, Enkhe, Revaz Takidze, Mirian Khukhunaishvili, Kakhi Solomnishvili, Kurt Schmidt, and
Vladimir Sirenko.
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Sandro Nebieridze was born on January 7, 2001 in Tbilisi. He 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). Currently he is doing his bachelor’s degree with the same professors at V. Sarajishvili
Tbilisi State Conservatoire.
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წინანდლის ფესტივალი 2021

ჯანანდრეა ნოზედა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი დირიჟორია, რომელიც 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 თანამშრომლობის მეორე სეზონის დასაწყისში, მას გაუგრძელდა კონტრაქტი, რომელიც
2024/25 წლამდე გასტანს.
ნოზედა აგრეთვე მოღვაწეობს როგორც ლონდონის სიმფონიური ორკესტრისა და ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი მოწვეული დირიჟორი, კადაკეს ორკესტრის
მთავარი დირიჟორი და სტრეზას ფესტივალის (იტალია) სამხატვრო ხელმძღვანელი.
2018 წლის ივლისში ციურიხის საოპერო თეატრმა დაასახელა იგი მომდევნო გენერალურ მუსიკალურ დირექტორად, რომელიც მუშაობას 2021/22 წლების სეზონში დაიწყებს. ცენტრალურ ნამუშევრად იქცევა „ნიბელუნგის ბეჭდის“ დადგმა, რომლის რეჟისორი ამავე საოპერო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანდრეას ჰომოკი იქნება.
ხელოვანთა ახალი თაობის აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია ნოზედასთვის, რაც
ასახვას პოვებს მის საქმიანობაზე: იგულისხმება მის მიერ მიცემული მრავალი მასტერკლასი და ახალგაზრდულ ორკესტრებთან, მათ შორის ევროკავშირის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად ჩატარებულ არაერთი საკონცერტო ტურნე. ამ საქმიანობასვე უკავშირდება მისი დანიშვნა წინანდლის ფესტივალის და პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრის მუსიკალურ დირექტორად.

ჯანანდრეა
ნოზედა
Gianandrea
Noseda
დირიჟორი
CONDUCTOR

ნოზედა დირიჟორობს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებს პრესტიჟულ საოპერო თეატრებსა და ფესტივალებზე; მათ შორის აღსანიშნავია ბერლინის ფილარმონიული, ჩიკაგოს
სიმფონიური, კლევლენდის, ლა-სკალას, მიუნჰენის ფილარმონიული, მეტროპოლიტენის
ოპერის, ნიუ-იორკის ფილარმონიული, NHK სიმფონიური, სანტა ჩეჩილიას ეროვნული
აკადემიის, პარიზის, საფრანგეთის ეროვნული, ფილადელფიის, ვენის ფილარმონიული,
ვენის სიმფონიური ორკესტრები, ასევე სამეფო საოპერო თეატრი, ზალცბურგის ფესტივალისა და ციურიხის საოპერო თეატრის ორკესტრები. 2007-2018 წლებში ნოზედა
გახლდათ ტურინის სამეფო თეატრის მუსიკალური დირექტორი. ეს წლები თეატრისთვის იქცა ჭეშმარიტი გარდაქმნის ხანად, ის გამოირჩა არაერთი საერთაშორისო დონეზე
აღიარებული პროდუქციით, ტურნეთი, ჩანაწერითა თუ კინოპროექტებით.

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 September 2018, at the start of his second season with the NSO, his
contract was extended for four more years, through the 2024–2025 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. In July 2018, the Zurich
Opera House appointed him the next General Music Director beginning in the 2021–2022 season where the centerpiece of his tenure will be a new Ring Cycle directed by Andreas Homoki,
the opera house’s artistic director.
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 Tsinandali Festival and
Pan-Caucasian Youth Orchestra in the village of Tsinandali, Georgia.
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, Salzburg Festival, Vienna Philharmonic,
Vienna Symphony, and Zurich Opera House. From 2007 until 2018, Noseda served as Music
Director of Italy’s Teatro Regio Torino where he ushered in a transformative era for the company
matched with international acclaim for its productions, tours, recordings, and film projects.
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მიხეილ პლეტნევი არის პიანისტი, დირიჟორი და კომპოზიტორი, რომლის გენია მთელ
მსოფლიოში აღაფრთოვანებს და აოცებს მსმენელს. მისი ნიჭი აერთიანებს როგორც
გასაოცარ ტექნიკურ ძალას, ისე დიდ ემოციურ დიაპაზონს, ხოლო მის ინტერპრეტაციებში ინსტინქტი ერწყმის ინტელექტს. პლეტნევი აღიარებულია ჩვენი დროის
ერთ-ერთ უდიდეს არტისტად. მუსიკოსმა 21 წლის ასაკში მოიგო ოქროს მედალი და
პირველი პრემია 1978 წლის ჩაიკოვსკის სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო
კონკურსზე, რამაც მას მსოფლიო აღიარება ადრეულ ასაკში მოუტანა. 1988 წელს იგი
დასაკრავად მიიწვიეს ვაშინგტონში გამართულ ზესახელმწიფოთა სამიტზე, რამაც მას
შემოქმედებითი თავისუფლების პირობებში მუსიცირების ისტორიული საშუალება მისცა. ამავე სამიტზე იგი დაუმეგობრდა მიხეილ გორბაჩოვს.

მიხეილ
პლეტნევი
Mikhail
Pletnev
ფორტეპიანო
PIANO

როგორც მიწვეული დირიჟორი, პლეტნევი რეგულარულად გამოდის ისეთ წამყვან ორკესტრებთან ერთად, როგორებიცაა ლონდონის ფილარმონიული, მალერის კამერული,
ტოკიოს ფილარმონიული, კონცერტგებაუს სამეფო, ლონდონის სიმფონიური, ლოს-ანჯელესის ფილარმონიული და ბირმინგემის სიმფონიური ორკესტრები. 2008 წელს ის
დაასახელეს ლუგანოს ორკესტრის პირველ მიწვეულ დირიჟორად. როგორც სოლისტი,
პლეტნევი ხშირად სტუმრობს მსოფლიოს მუსიკალურ დედაქალაქებს.
პლეტნევის ჩანაწერები არაერთი პრიზით დაჯილდოვდა. 2005 წელს დისკმა, რომელზეც მან და მარტა არგერიხმა ჩაიწერეს პროკოფიევის „კონკიას“ პლეტნევისეული
არანჟირება ორი ფორტეპიანოსათის, მოიპოვა Grammy. Grammy-ს ჯილდოზე ის ასევე
ნომინირებული იყო შუმანის სიმფონიური ეტიუდების დისკისა (2004) და რახმანინოვისა და პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტების ჩანაწერისთის, რომელიც
პიანისტმა RNO-სა და დირიჟორ მსტისლავ როსტროპოვიჩთან ერთად გააკეთა (2003).
სკარლატის საკლავირო სონატების მისმა ალბომმა (Virgin / EMI) 1996 წელს მიიღო
Gramophone Award. 2007 წელს კი პლეტნევმა Deutsche Grammophon-ისთვის ჩაწერა
ბეთჰოვენის ყველა საფორტეპიანო კონცერტი, რომელთა შორის მე-2 და მე-4 კონცერტები ტოკიოს ჩანაწერების აკადემიამ „2007 წლის საუკეთესო ჩანაწერად“ დაასახელა.

Mikhail Pletnev is an artist whose genius as pianist, conductor and composer enchants and
amazes audiences around the globe. His musicianship encompasses a dazzling technical power and provocative emotional range, and a searching interpretation that fuses instinct with intellect. At the keyboard and podium alike, Pletnev is recognized as one of the finest artists of our
time. Pletnev was gold medal and first prize winner of the 1978 Tchaikovsky International Piano
Competition when he was only 21, a prize that earned him early recognition worldwide. An invitation to perform at the 1988 Superpower Summit in Washington led to a friendship with Mikhail
Gorbachev and the historic opportunity to make music in artistic freedom.
As a guest conductor, Pletnev appears regularly with leading orchestras such as London’s
Philharmonia Orchestra, the Mahler Chamber Orchestra, the Tokyo Philharmonic, the Concertgebouw Orchestra, the London Symphony Orchestra, the Los Angeles Philharmonic and the
City of Birmingham Symphony Orchestra. In 2008, he was named first guest conductor of the
Orchestra della Svizzera Italiana in Lugano, Switzerland. As a solo pianist and recitalist, Pletnev
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CD of his own arrangement, for two pianos, of Prokofiev’s Cinderella, recorded with Mar-
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tha Argerich and Pletnev at the keyboards. He received Grammy nominations for a CD of
Schumann Symphonic Etudes (2004) and for his recording of the third piano concertos by

17

სექტემბერი
September
პარასკევი
Friday

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

30

18:30

Rachmaninov and Prokofiev with the RNO and conductor Mstislav Rostropovich (2003). His
album of Scarlatti’s Keyboard Sonatas (Virgin/EMI) received a Gramophone Award in 1996. In
2007, he recorded all of Beethoven’s piano concertos with Deutsche Grammophon, and the
recording of concertos two and four was named “The Best Concerto Recording of 2007” by
the Tokyo Record Academy.
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წინანდლის ფესტივალი 2021

თითქმის ოთხი ათწლეულის განმავლობაში თომას კვასტჰოფი საერთაშორისო ასპარეზებზე სტანდარტს ადგენდა, თავისი არტისტულობით კი უთვალავი მსმენელის
გულებს იპყრობდა. მან მომღერლის კარიერა 2012 წელს დაასრულა, თუმცა როგორც
ბერლინის ჰანს აისლერის სახელობის მუსიკალური აკადემიის მასწავლებელმა შეინარჩუნა მჭიდრო კავშირი სიმღერთან და მუსიკასთან. პედაგოგიური მოღვაწეობის
გარდა, მან საკუთარ თავში აღმოაჩინა ახალი შესაძლებლობები და დღეს ხშირად
ჩნდება სცენაზე როგორც მთხრობელი, წამყვანი და მსახიობიც კი.
თავის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მომღერალი, კვასტჰოფი ასრულდებდა ისეთ ორკესტრებთან, როგორიცაა ბერლინისა და ვენის ფილარმონიული ორკესტრები და მან ასევე ითანამშრომლა მრავალ სხვა შესანიშნავ კოლექტივთან. მისი მოსმენის
სიამოვნება წილად ხვდა არაერთი პრესტიჟული დარბაზის მსმენელს, რომელთა წინაშეც იგი წარსდგა ჩვენი დროის უდიდეს დირიჟორებთან ერთად; მათ შორისაა კლაუდიო
აბადო, დანიელ ბარენბოიმი, კრისტოფ ეშენბახი, ჯეიმს ლივაინი, ბერნარდ ჰაიტინკი,
მარის იანსონსი, ზუბინ მეტა, რიკარდო მუტი, სეიჯი ოზავა, სერ საიმონ რეტლი, ჰელმუთ
რილინგი, კრისტიან თილემანი და ფრანც ველსერ-მოსტი. თომას კვასტჰოფის 1995 წლის
დებუტმა ორეგონის ბახის ფესტივალზე საფუძველი ჩაუყარა მის უაღრესად წარმატებულ
კარიერას აშშ-ში. იგი არაერთხელ წარსდგა სცენაზე პრეტიჟულ ფესტივალებზე უმნიშვნელოვანეს ორკესტრებთან ერთად და ასევე მრავალჯერ ეწვია ნიუ-იორკის კარნეგი-ჰოლს.

თომას
კვასტჰოფი
Thomas
Quasthoff
ბას-ბარიტონი
BASS-BARITONE

ბოლო წლებია ის აქტურად გამოდის ჯაზ-კონცერტებზე ცნობილ ინსტრუმენტალისტებთან – ფრენკ ჩესტენიერთან (ფორტეპიანო), დიტერ ილგსა (კონტრაბასი) და ვოლფგანგ
ჰაფნერთან (დრამი) ერთად. მათ დიდი მოწონება დაიმსახურეს ციურიხში, ვენაში, ესენში, ბუდაპეშტში, დიუსელდორფში, ჰამბურგში, კიოლნში, პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში,
ჰილდესჰაიმში, მადრიდში, გრაცში, ბილეფელდში და ასევე ფესტივალზე Jazz Fest Wien.
1999 წლიდან მოყოლებული თომას კვასტჰოფი ექსკლუზიურად იწერს ლეიბლისთვის Deutsche Grammophon. მისმა დისკებმა არაერთი პრიზი მოპოვეს. განსაკუთრებით
აღსანიშნავია, რომ სამ მათგანს აქვს მიღებული Grammy, ხოლო ექვს ალბომს მიენიჭა
Echo Award.
For almost four decades, Thomas Quasthoff has set the standard on international stages, moving the hearts of countless listeners with his artistry. He ended his outstanding career as a singer in 2012. However, he has retained his close ties to singing and music as a teacher at the
Hanns Eisler Music Academy in Berlin and in various master classes. In addition to his teaching
commitments he has also discovered several new talents, appearing as a narrator, moderator
and even actor.
One of the most remarkable singers in his field, Quasthoff was a frequent guest of such orchestras as the Berlin and the Vienna Philharmonics and many other fine orchestras. He could
regularly be enjoyed at all major music venues, working closely with conductors such as Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach, James Levine, Bernard Haitink, Mariss
Jansons, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling, Christian
Thielemann, and Franz Welser-Möst. Thomas Quasthoff’s 1995 debut at the Oregon Bach Festival laid the foundation for his highly successful career in the USA. Returning numerous times
for appearances with the most important orchestras and festivals, he regularly appeared at New
York’s Carnegie Hall.
He has toured jazz concerts with internationally renowned instrumentalists such as Frank Chastenier
(piano), Dieter Ilg (double bass) and Wolfgang Haffner (drums). They were highly acclaimed in Zurich,
Vienna, Essen, Budapest, Düsseldorf, Hamburg, Cologne, at the Festspielhaus Baden-Baden, St
Petersburg, Novosibirsk, Hildesheim, Madrid, Graz, Bielefeld and at the Jazz Fest Wien.
Since 1999, Thomas Quasthoff has had an exclusive recording contract with Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG). His CDs have been awarded many prizes. Three of them have
received a Grammy and six of his recordings have been honoured with an Echo Award.
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„მომხიბვლელი, ჰეროიკული სოლისტი“ – ასე დაახასიათა ალექსანდრე რამი ჟურნალმა The Strad. რამი არის თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ჩელისტი.
საერთაშორისო ასპარეზზე იგი 2015 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჩაიკოვსკის სახელობის
კონკურსზე ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა. სულ ახლახანს მან ბენჯამინ ბრიტენის
ჩელოს სიუიტების დისკით კრიტიკოსთა დიდი ყურადღება და აღიარება დაიმსახურა.
აღსანიშნავია, რომ ჩანაწერის გაკეთების წინ იგი მძიმე ავარიაში მოჰყვა და მას მარცხენა იდაყვში ტიტანის ფირფიტა ჩაუდგეს. რამის როსტროპოვიჩთან შედარებისა (The
Strad, Pizzicato.lu) და ჩელოს ფონდის მსმენელთა პრიზით დაჯილდოვების შედეგად,
მისი ალბომი ჩელოს რეპერტუარის ყველაზე პოპულარული ჩანაწერების სიაში მოხვდა.

ალექსანდრე
რამი
Alexander
Ramm

ალექსანდრე რეგულარულად თანამშრომლობს ვლადიმერ იუროვსკისთან, ვალერი
გერგიევთან, ვლადიმერ სპივაკოვთან, მიხეილ იუროვსკისთან, ანტონი ვიტთან, ალექსანდრე სლადკოვსკისთან და სხვა ცნობილ დირიჟორებთან, რომლებთან ერთად იგი
წარსგდა ისეთი ცნობილი დარბაზების სცენებზე, როგორებიცაა პარიზის ფილარმონია,
ლონდონის კადოგან-ჰოლი, ლინცის ბრუკნერჰაუსი, ამსტერდამის კონცერტგებაუ, ბირმინგემის სიმფონიური დარბაზში, ტოკიოს ნიკეი-ჰოლი, მარიას თეატრი, ჩაიკოვსკის
სახელობის საკონცერტო დარბაზი.
ჩაიკოვსკის საერთაშორისო კონკურსზე წარმატების მიღწევამდე ალექსანდრე რამმა
გაიმარჯვა პეკინის მესამე საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსზე (2010) და მოსკოვის
პირველ ეროვნულ მუსიკალურ კონკურსზე (2010). 2013 წელს იგი გახდა ჰელსინკის პაოლოს ჩელოს კონკურსის პირველი რუსი ლაურეატი.

ჩელო
CELLO

ალექსანდრე რამი დაიბადა ვლადივოსტოკში, შემდეგ საცხოვრებლად გადავიდა კალინინგრადში და სწავლობდა გლიერის სახელობის ბავშვთა მუსიკალურ სკოლაში (ს.
ივანოვას კლასი). მან სწავლა განაგრძო მოსკოვის შოპენის სახელობის ხელოვნების
კოლეჯში (მ. ჟურავლიოვას კლასი). 2012 წელს ალექსანდრემ დაამთავრა მოსკოვის
კონსერვატორია (პროფ. ნ. შახოვსკაიას კლასი). ალექსანდრემ ასევე ისწავლა ბერლინის ჰანს აისლერის სახელობის უნივერსიტეტში ფრანს ჰელმერსონთან.
ამსტერდამში მცხოვრები შრევების ოჯახისა და მოსკოველი ელენა ლუკიანოვას მხარდაჭერით, ალექსანდრე რამი უკრავს კრემონელი ოსტატის გაბრიელ ჯებრან იაკუბის ჩელოზე.

“A mesmerizing, heroic soloist” (The Strad), Alexander Ramm is one of the most sought-after
cellists of his generation. Having emerged on the international stage as the silver medalist of the
2015 Tchaikovsky Competition, he has recently attracted much attention and critical praise with
his recording of Benjamin Britten’s Cello Suites, which was made with titanium pins in his left elbow following a freak accident. Enthusiastic comparisons to Rostropovich (The Strad, Pizzicato.lu)
and the Listeners’ Choice award of The Violoncello Foundation have placed this album among the
most acclaimed recordings of cello repertoire.
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Alexander’s regular collaborations with Vladimir Jurowski, Valery Gergiev, Vladimir Spivakov,
Mikhail Jurowski, Antoni Wit, Alexander Sladkovsky and other prominent artistic partners have
taken him to Philharmonie de Paris, London’s Cadogan Hall as well as to Linz’s Brucknerhaus,
Amsterdam’s Concertgebouw, Birmingham’s Symphony Hall, Tokyo’s Nikkei Hall and to many of
the most prestigious stages, including the Mariinsky Theatre and the Tchaikovsky Concert Hall.
Before Alexander’s success at the Tchaikovsky International Competition (Moscow, 2015), he
won the Third Beijing International Music Competition (Beijing, 2010) and the First National Music
Competition (Moscow, 2010). In 2013, Mr. Ramm became the first Russian laureate of the most
prestigious Paulo Cello Competition in Helsinki.
Alexander Ramm was born in Vladivostok, then moved to Kaliningrad and studied at the Glière
Children Music School (class of Svetlana Ivanova). He continued his education at the Chopin
College of Performing Arts in Moscow (class of Maria Zhuravlyova). In 2012, Alexander graduated
from the Moscow Conservatory (class of Prof. Natalia Shakhovskaya). Alexander also studied at
the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin with Frans Helmerson.

12:00

Generous support from the Amsterdam-based Schreve family and Ms Elena Lukyanova in Moscow has
allowed Alexander Ramm to own a cello made by the Cremonese luthier Mr Gabriel Jebran Yakoub.

წინანდლის ფესტივალი 2021

სერგეი რედკინი დაიბადა 1991 წელს ქალაქ კრასნოიარსკში. 2004 წელს, მას შემდეგ,
რაც პეტერბურგში გავრილინის სახელობის ახალგაზრდა კომპოზიტორთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი გახდა, სერგეიმ ფორტეპიანოს განხრით სწავლა განაგრძო პეტერბურგის კონსერვატორიასთან არსებულ სპეციალურ მუსიკალურ სკოლაში,
ოლგა კურნავინას კლასში. ამ დროს სერგეი გახდა რამდენიმე ახალგაზრდული საფორტეპიანო კონკურსის ლაურეატი; მათ შორის აღსანიშნავია რახმანინოვის სახელობის კონკურსი (პეტერბურგი, 2005, პირველი პრემია) და შოპენის სახელობის კონკურსი
(ესტონეთი, 2006, გრან-პრი). იმავდროულად, მან განაგრძო კომპოზიციის განხრით
სწავლა შოსტაკოვიჩის ერთ-ერთ ბოლო სტუდენტთან, ალექსანდრე მნაცაკანიანთან.
2009 წელს სერგეიმ ჩააბარა პეტერბურგის რიმსკი-კორსაკოვის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, პროფ. ალექსანდრე სანდლერის კლასში. მან ასევე განაგრძო
კომპოზიციის სწავლა პროფ. მნაცაკანიანთან. 2012 წელს რედკინმა გაიმარჯვა ჰელსინკის მაი ლინდის სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე, 2013 წელს
– პეტერბურგის პროკოფიევის სახელობის კონკურსზე; 2015 წელს მოსკოვში ჩატარებულ
ჩაიკოვსკის XV საერთაშორისო კონკურსზე კი იგი ბრინჯაოს მედლით დაჯილდოვდა.
ვალერი გერგიევის მიწვევით სერგეი რედკინი მარიას თეატრის ორკესტრთან ერთად
გამოვიდა პარიზის ფილარმონიის დარბაზში, ნიუ-იორკის ბრუკლინის მუსიკის აკადემიაში და მექსიკაში, Auditorio Nacional-ში. იმავე გერგიევის მიპატიჟებით რედკინმა მონაწილეობა მიიღო მიუნხენის ფილარმონიის დარბაზში ჩატარებულ ფესტივალში MPHIL
360. სოლო და კამერული მუსიკის კონცერტებით პიანისტი ეწვია არა მხოლოდ მოსკოვს,
პეტერბურგსა და რუსეთის სხვა ქალაქებს, არამედ გერმანიას, ავსტრიას, საფრანგეთს,
პოლონეთს, ფინეთს, შვედეთს, შვეიცარიას, ბელგიას, ისრაელსა და პორტუგალიას.

სერგეი
რედკინი
Sergei
Redkin
ფორტეპიანო
PIANO

2015 წელს სერგეი რედკინმა დაამთავრა პეტერბურგის კონსერვატორია, ხოლო 2017
წელს – ასპირანტურა. 2017 წლიდან იგი გახდა დედოფალ ელისაბედის მუსიკალური
კაპელის (ბელგია) რეზიდენტი არტისტი, ლუი ლორტის კლასში.
2018 წელს სერგეი რედკინს მიენიჭა რურის საფორტეპიანო მუსიკის ფესტივალის
(გერმანია) ყოველწლიური პრემია. ამ პრემიაზე ის წარადგინეს კომპოზიტორმა ფილიპ
გლასმა, დირიჟორმა დენის რასელ დევისმა და პიანისტმა მაკი ნამეკავამ.
Sergei Redkin was born in 1991 in Krasnoyarsk, Siberia. In 2004, after becoming a laureate
of the International Gavrilin competition for young composers in Saint Petersburg, Sergei continued his education at the Special Music School of the Saint Petersburg Conservatory, in the
piano class of Olga Kurnavina. It was at this time that Sergei won his first prizes at competitions
for young pianists, such as the Rachmaninoff Competition (Saint Petersburg, 2005, first prize)
and the Chopin Competition (Estonia, 2006, Grand Prix). He continued his composition studies
with Alexander Mnatsakanyan, one of the last pupils of Shostakovich.
In 2009, Sergei entered the class of Prof. Alexander Sandler at the Saint Petersburg state
Rimsky-Korsakov Conservatory. He also continued his composition studies there with Prof.
Mnatsakanyan. He won the International Maj Lind Piano Competition in Helsinki in 2012, the
Prokofiev Competition in St Petersburg in 2013, and the bronze medal at the 15th International
Tchaikovsky Competition in Moscow in 2015.
Valery Gergiev subsequently engaged Sergei for performances with the Mariinsky Orchestra in
the Philharmonie de Paris, the Brooklyn Academy of Music in New York, and Auditorio Nacional
in Mexico, inviting him additionally to take part in the “MPHIL 360” Festival at the Munich Philharmonic Hall. He has performed recitals and chamber music concerts not only in Moscow,
St Petersburg, and various other Russian cities but also in Germany, Austria, France, Poland,
Finland, Sweden, Switzerland, Belgium, Israel and Portugal.
Sergei graduated from the Saint Petersburg Conservatory in 2015, and finished his postgraduate studies there in 2017. At that point, he became an Artist in Residence at the Queen Elisabeth Music Chapel in Belgium in the class of Louis Lortie.
In 2018 Sergei Redkin was awarded the Annual Prize of the Ruhr Klavier Festival in Germany.
He was nominated by the composer Philip Glass, conductor Dennis Russell Davies and pianist
Maki Namekawa.
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ვადიმ რეპინი დაიბადა 1971 წელს ციმბირში და თერთმეტი წლის ასაკში ის გახდა
ვენიავსკის კონკურსის გამარჯვებული. ამ გამარჯვებას მაშინვე მოჰყვა დებიუტი მოსკოვსა და პეტერბურგში, ხოლო 14 წლის ასაკში – ტოკიოში, მიუნხენში, ბერლინსა და
ჰელსინკში. ერთი წლის შემდეგ კი რეპინი ნიუ-იორკის კარნეგი-ჰოლში გამოვიდა. 17
წლის ასაკში იგი გახდა დედოფალ ელისაბედის კონკურსის ყველაზე ახალგაზრდა გამარჯვებული. მას შემდეგ ის კონცერტებს მართავს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებსა
და დირიჟორებთან ერთად ყველა მნიშვნელოვან მუსიკალურ ცენტრში.
ვადიმ რეპინმა ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის Warner Classics ჩაიწერა დიდი რუსი
კომპოზიტორების – შოსტაკოვიჩის, პროკოფიევისა და ჩაიკოვსკის სავიოლინო კონცერტები. Deutsche Grammophon-ისთვის კი მან ჩაწერა ბეთჰოვენის სავიოლინო

ვადიმ
რეპინი
Vadim
Repin

კონცერტი და „კროიცერის სონატა“; პარტნიორობას მას უწევდნენ მარტა არგერიხი,
ვენის ფილარმონიული ორკესტრი და რიკარდო მუტი. ამავე ხმისჩამწერ ლეიბლთან
თანამშრომლობით გამოიცა ბრამსის სავიოლინო კონცერტისა და ორმაგი კონცერტის
დისკები, სადაც რეპინთან ერთად უკრავენ ჩელისტი ტრულს მორკი და გევანდჰაუსის
ორკესტრი რიკარდო შაილის დირიჟორობით. ასევე აღსანიშნავია ჩაიკოვსკისა და
რახმანინოვის ტრიოები, ჩაწერილი მიშა მაისკისა და ლანგ ლანგთან ერთად – ალბო-

ვიოლინო
VIOLIN

მი დაჯოლდოვდა პრიზით Echo; ხოლო გრიგის, იანაჩეკისა და სეზარ ფრანკის სონატების CD-მ, ჩაწერილმა ნიკოლაი ლუგანსკისთან ერთად, მოიპოვა BBC Music Award.
2014 წლის აპრილში რეპინი გახდა პირველი ტრანსციმბირული სახელოვნებო ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. ფესტივალი ჩატარდა ნოვოსიბირსკის ახალ საკონცერტო დარბაზში და მასზე შეასრულდა მსოფლიო პრემიერები რეპინისადმი მიძღვნილი სავიოლინო კონცერტებისა: ბენჯამინ იუსუპოვის „ვიოლინოს ხმები“
და ლერა აუერბახის De Profundis; 2018 წელს კი რეპინმა შეასრულა სოფია გუბაიდულინას სავიოლინო კონცერტი „დიალოგი: შენ და მე“, რომელიც მისი დაკვეთით შეიქმნა და
მასვე მიეძღვნა. ფესტივალი დიდი ენთუზიაზმით მიიღეს და ამა წლის ოქტომბერსა და
ნოემბერში იგი უკვე მეექვსედ ტარდება, აქცენტს აკეთებს რა ახალგაზრდა მუსიკოსებზე
– მუსიკალური განათლება უდიდეს როლს თამაშობს ვადიმ რეპინის ცხოვრებაში.
ვადიმ რეპინი უკრავს ანტონიო სტრადივარის 1733 წლის ვიოლინოზე Rode.
Vadim Repin was born in Siberia in 1971 and won all categories of the Wienawski competition
at the age of eleven. His debuts in Moscow and St Petersburg followed immediately, and at
the age of 14 he made his debuts in Tokyo, Munich, Berlin and Helsinki and one year later at
Carnegie Hall in New York. At 17 he was the youngest winner of the Reine Elisabeth Concours.
Since then he has performed with the world’s most important orchestras and conductors and
in all the major music centres.
Vadim Repin recorded the great Russian violin concertos by Shostakovich, Prokofiev and
Tchaikovsky for Warner Classics. For Deutsche Grammophon he recorded the Beethoven Violin Concerto and the Kreutzer Sonata with Martha Argerich, and with the Vienna Philharmonic
and Riccardo Muti, and the Brahms Violin Concerto and Double Concerto (with Truls Mørk,
cello) with the Gewandhaus Orchestra and Riccardo Chailly. DG’s trios of Tchaikovsky and
Rachmaninov with Mischa Maisky and Lang Lang won the Echo Prize, and a CD of sonatas by
Grieg, Janáček and César Franck with Nikolai Lugansky won the BBC Music Award.
In April 2014 he became founder and Artistic Director of the first Transsiberian Arts Festival in
the magnificent new concert hall of Novosibirsk and performed world premieres of the violin
concertos dedicated to him, “Voices of Violin” by Benjamin Yussupov, “De Profundis” by Lera
Auerbach and in 2018 the violin concerto “Dialogue: You and I” by Sofia Gubaidulina, also
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commissioned by and dedicated to him. The festival was enthusiastically received, taking place
for the sixth time this year in October and November, and also setting priorities for young musicians – music education plays an important role in Vadim Repin’s life.
Vadim Repin plays the 1733 ‘Rode’ violin by Antonio Stradivari.

წინანდლის ფესტივალი 2021

თავისი განსაკუთრებული პიანისტური ნიჭის წყალობით ფაზილ საი 25 წელზე მეტია
ერთნაირად ხიბლავს მსმენელებსა და კრიტიკოსებს, რაც კლასიკური მუსიკის მატერიალისტურ და ზედმეტად ორგანიზებულ სამყაროში დღესდღეობით იშვიათობას წარმოადგენს. ამ ხელოვანის კონცერტები განსხვავებულია. ისინი უფრო ღია და ამაღელვებელია; შეიძლება ითქვას, ეს კონცერტები პირდაპირ გულს ეხება.
ფორტეპიანოს პირველი გაკვეთილები ფაზილ საიმ მიიღო მიტჰატ ფენმენისგან, რომელიც ალფრედ კორტოს სტუდენტი გახლდათ. იგრძნო რა, რაოდენ ნიჭიერი იყო მისი
მოსწავლე, ფენმენმა სთხოვა ბიჭუნას, ვიდრე შეუდგებოდა 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 ხდის.
მას ნაწარმოებები დაუკვეთეს ზალცბურგის, შლესვიჰ-ჰოლსშტაინისა და მეკლენბურგფორპომერნის ფესტივალებმა, აგრეთვე WDR-მა, ვენის კონცერტჰაუსმა, დრეზდენის
ფილარმონიამ, ლუი ვიტონის ფონდმა, ორფევსის კამერულმა ორკესტრმა და BBC-მ. მისი
შემოქმედება მოიცავს ოთხ სიმფონიას, ორ ორატორიას, სხვადასხვა ინსტრუმენტულ კონცერტებსა და მრავალ ნაწარმოებს ფორტეპიანოსა და კამერული ანსამბლებისთვის.

ფაზილ
საი
Fazil
Say
ფორტეპიანო
PIANO

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 კოპატჩინსკაიასთან დუეტში უკრავდა. სხვა მნიშვნელოვან პარტნიორთაგან აღსანიშნავია მაქსიმ
ვენგეროვი, Minetti კვარტეტი, ნიკოლას ალტშტედტი და მარიანე კრებასა.
2016 წლის დეკემბერში ფაზილ საის ბონში გადაეცა „ბეთჰოვენის საერთაშორისო
პრიზი ადამიანთა უფლებებისთვის ბრძოლის, მშვიდობის, თავისუფლების, სიღარიბის
შემცირებისა და ჩართულობისთვის“. 2017 წელს კი მას მიანიჭეს „ქალაქ დუისბურგის
მუსიკალური პრიზი“.

With his extraordinary pianistic talents, Fazil 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.
Fazil 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 Fazil Say the pianist
and composer he is today. He has been commissioned to write music for, among others, the
Salzburger Festspiele, the WDR and the Schleswig-Holstein Musik Festival, the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, the Konzerthaus Wien, the Dresdner Philharmonie, the Louis Vuitton Foundation, the Orpheus Chamber Orchestra and the BBC. His oeuvre includes four symphonies, two
oratorios, various solo concertos and numerous works for piano and chamber music.
Guest appearances have taken Fazil 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 has been part of a fantastic duo with the violinist Patricia Kopatchinskaja. Other notable
collaborators include Maxim Vengerov, the Minetti Quartet, Nicolas Altstaedt and Marianne Crebassa.
In December 2016, Fazil Say was awarded the International Beethoven Prize for Human Rights,
Peace, Freedom, Poverty Reduction and Inclusion, in Bonn. In autumn 2017 he was awarded the
Music Prize of the city of Duisburg.
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სერ ანდრაშ შიფი მსოფლიოში ცნობილია როგორც პიანისტი, დირიჟორი, პედაგოგი
და ლექტორი. კრიტიკოსები და მსმენელები აღტაცებაში მოჰყავს მის ოსტატობასა და
ინტელექტს, რომელთა წყალობით თითოეული შედევრის მისეული შესრულება გამორჩეულია. 1953 წელს ბუდაპეშტში დაბადებული პიანისტი სწავლობდა ფერენც ლისტის
სახელობის აკადემიაში პალ კადოშასთან, გიორგ კურტაგსა და ფერენც რადოშთან,
ლონდონში კი – ჯორჯ მალკოლმთან. მისი მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია
სოლო კონცერტები და სპეციალური ციკლები, რომლებზეც სრულდება ბახის, ჰაიდნის,
ბეთჰოვენის, შუბერტისა და ბარტოკის ნაწარმოებთა სრული ციკლები. ითანამშრომლა
რა მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებსა და დირიჟორებთან, შიფი ახლა ძირითადად ფოკუსირებულია სოლო კონცერტებსა და ექსკლუზიურ სადირიჟორო პროექტებზე.
2019 წლის შემოდგომაზე, ჩრდილოეთ ამერიკაში გასტროლების დროს სერ ანდრაშ შიფი
დირიჟორობდა და უკრავდა ბოსტონის და მონრეალის სიმფონიურ ორსკესტრებთან ერთად.
მან ასევე მევიოლინე იუუკო შიკოავასთან ერთად გახსნა კულტურული ცენტრის New York’s
92nd Street Y სეზონი, დაუკრა რა მხოლოდ მოცარტის ნაწარმოებებისგან შემდგარი პროგრამა.

ანდრაშ
შიფი
András
Schiff
ფორტეპიანო
PIANO

ვენეციაში მოღვაწეობს Cappella Andrea Barca – შიფის საკუთარი, 1999 წელს დაარსებული კამერული ორკესტრი, რომელიც შედგება საერთაშორისო დონის სოლისტების,
კამერული ანსამბლის მუსიკოსებისა და მეგობრებისგან. შიფმა ორკესტრთან ერთად
დაუკრა კარნეგი-ჰოლში, ლუცერნის ფესტივალსა და ზალცბურგის „მიცარტის კვირაზე“.
პიანისტს ასევე ახლო ურთიერთობა აკავშირებს ევროპის კამერულ, ბუდაპეშტის საფესტივალო და განმანათლებლობის ხანის ორკესტრებთან. ამ უკანასკნელმა 2018 წელს
პიანისტს მიანიჭა „ასოცირებული არტისტის“ წოდება, რისი წყალობით შიფის ინტერესი
ავთენტურ კლავიშიან საკრავებზე შემსრულებლობის მიმართ კიდევ უფრო გაღრმავდა.
შიფის დისკოგრაფია მომცველია. 1997 წლიდან მოყოლებული ის ექსკლუზიურად თანამშრომლობს ხმისჩამწერ ლეიბლთან ECM New Series და მის პროდიუსერ მანფრედ
აიხერთან. ამ თანამშრომლობის უდიდეს მიღწევათა სიაშია ბეთჰოვენის საფორტეპიანო სონატების სრული ციკლი, ჩაწერილი კონცერტებზე ციურიხში; ასევე ჩანაწერები
გაკეთებული სოლო კონცერტებზე, რომლებზეც შესრულდა შუბერტის, შუმანის, იანაჩეკის საფორტეპიანო თხზულებები, ი.ს. ბახის პარტიტები, „გოლდბერგის ვარიაციები“ და
„კარგად ტემპერირებული კლავიერი“. 2019 წლის გაზაფხულზე გამოიცა შუბერტის სონატებისა და ექსპრომტების დისკების ორი კრებული.

Sir András Schiff is world-renowned as a pianist, conductor, pedagogue and lecturer. Music
critics and audiences alike continue to be inspired by the masterful and intellectual approach he
brings to each masterpiece he performs. Born in Budapest, Hungary in 1953, Sir András studied
piano at the Liszt Ferenc Academy with Pál Kadosa, György Kurtág and Ferenc Rados; and in
London with George Malcolm. Recitals and special cycles, including the complete works of Bach,
Haydn, Beethoven, Schubert and Bartók constitute an important component of his work. Having
collaborated with the world’s leading orchestras and conductors, he now focuses primarily on
solo recitals, play-conducting appearances, and exclusive conducting projects.
During his autumn 2019 tour of North America, Sir András conducted and played with the Boston
Symphony Orchestra and the Orchestre symphonique de Montréal. He was joined by violinist
Yuuko Shiokawa for an all-Mozart programme opening New York’s 92nd Street Y season.
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Vicenza is home to Cappella Andrea Barca – his own chamber orchestra consisting of international soloists, chamber musicians and friends founded in 1999. Together they have appeared
at Carnegie Hall, the Lucerne Festival and the Salzburg Mozartwoche. Sir András enjoys close
relationships with the Chamber Orchestra of Europe, the Budapest Festival Orchestra, and the
Orchestra of the Age of Enlightenment. In 2018 he accepted the role of Associate Artist with the
OAE, complementing his interest in performing on period keyboard instruments.
He has established a prolific discography and since 1997 has been an exclusive artist for ECM
New Series and its producer, Manfred Eicher. Highlights have included the complete Beethoven
Piano Sonatas recorded live in Zurich, solo recitals of Schubert, Schumann and Janáček, as well
as J.S. Bach’s Partitas, Goldberg Variations and Well-Tempered Clavier. His most recent two disc
set of Schubert Sonatas and Impromptus were released in spring of 2019.

წინანდლის ფესტივალი 2021

ანდრე შუენი დაიბადა სამხრეთ ტიროლის ლადინის ოლქში, იტალიაში, და ბავშვობაში
ის უკვე სამ ენაზე (ლადინურად, იტალიურად და გერმანულად) საუბრობდა. ეს მრავალფეროვნება მის ვოკალურ რეპერტუარშიც აისახება. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი
წლის განმავლობაში მისი რჩეული ინსტრუმენტი ჩელო იყო, მან გადაწყვიტა, ზალცბურგის მოცარტის სახელობის უნივერსიტეტში ესწავლა ვოკალი პროფესორ ჰორიანა
ბრანისტეანუსა და პროფესორ ვოლფგანგ ჰოლცმაირთან. 2010 წლიდან 2014 წლამდე
ანდრე შუენი იყო გრაცის ოპერის თეატრის დასის წევრი.
2020 წლის ნოემბერში ანდრე შუენი სოლისტის ამპლუაში წარსდგა ლონდონის ვიგმორჰოლის სცენაზე, შეასრულა რა კორნგოლდის სიმღერები და თომას ლარხერის ნაწარმოების მსოფლიო პრემიერა; ხოლო 2021 წლის მაისში იგი იგივე პროგრამით გამოვიდა
ჰოენემში, „შუბერტიადაზე“, რომელსაც ის წლებია რეგულარულად სტუმრობს. ციკლით
„მშვენიერი მეწისქვილე ქალი“ მომღერალი 2021 წლის მარტში გაემგზავრა ტურნეში,
რომელმაც მოიცვა მიუნხენი, ვენა, მადრიდი, ბარსელონა და ვარშავა. შემდგომი კონცერტებით Quatuor Diotima-სთან ერთად კი ის ეწვევა ელმაუს, ბოლცანოს, მერანოს, აგრეთვე პარიზსა და ორლეანს.
თავის აკომპანიატორ დანიელ ჰაიდესთან ერთად შუენი გამოდის ისეთ მუსიკალურ
ცენტრებსა თუ ღონისძიებებზე, როგორიცაა ლონდონის ვიგმორ-ჰოლი, „შუბერტიადა“,

ანდრე
შუენი
Andrè
Schuen
ბარიტონი
BARITONE

„შუბერტიადა ვილაბერტანში“, „ჰაიდელბერგერის გაზაფხული“ „ლიდების ოქსფორდის
ფესტივალი“. ისინი ასევე სტუმრობენ ცნობილ საკონცერტო დარბაზებს – მიუნხენის
პრინც რეგენტის თეატრს, ამსტერდამის კონცერტგებაუს, ვენის კონცერტჰაუსს. 2017
წელს შედგა შუენის ამერიკული დებიუტი – ანდრეას ჰეფლიგერთან ერთად იგი წარსდგა
თენგელვუდისა და ასპენის მუსიკალურ ფესტვალებზე.
დიდი წარმატება ხვდა წილად შუენის ჩანაწერებს, გაკეთებულთ დანიელ ჰაიდესთან
ერთად. მისი ბოლო ალბომები, გამოცემული ხმისჩამწერი ლეიბლის AvI-ს მიერ, შეიცავს
ფერენც ლისტის „პეტრარკას სონეტებსა“ და შუბერტის სიმღერებს. მანამდე მან წარმოადგინა შუმანის, ვოლფის და მარტინის სიმღერების ჩანაწერები და ასევე ბეთჰოვენის თხზულებები, რომლებიც ბულანჟერის ტრიოსთან ერთად ჩაიწერა.
Baritone Andrè Schuen comes from the Ladin area of La Val of South Tyrol in Italy and grew up
speaking three languages (Ladin, Italian and German), a versatility reflected in his current vocal
repertoire. Although the cello was his chosen instrument for many years, he decided to attend
the Mozarteum University in Salzburg, studying singing under Professor Horiana Branisteanu,
and song and oratorio under Professor Wolfgang Holzmair. From 2010 to 2014 Andrè Schuen
was a member of the Graz Opera House ensemble.
As a lied singer, Andrè Schuen was on the stage of London’s Wigmore Hall in November
2020 with a world premiere of Thomas Larcher and songs by Korngold and in May 2021 with
the same programme at the Schubertiade Hohenems, where he is one of the regular guests.
The Schöne Müllerin was the focus of a tour in March 2021 which stopped in Munich, Vienna,
Madrid, Barcelona and Warsaw. Further recitals will take him to Elmau, Bolzano, Merano, as
well as to Paris and Orleans with the Quatuor Diotima.
With his Lied partner Daniel Heide, he can be heard worldwide in Lied centers such as London’s Wigmore Hall, the Schubertiade, the Schubertiada Vilabertran, the Heidelberger Frühling
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er, Andrè Schuen made his US debut in 2017 with recitals at the Tanglewood Festival and the
Aspen Music Festival.
Together with Daniel Heide, Andrè Schuen received the best international reviews for his recordings. His latest releases on the label AvI are “Petrarca Sonnets” by Franz Liszt and “Wanderer” with songs by Schubert. Before that he presented songs by Schumann, Wolf and Martin
as well as works by Beethoven, which he recorded with the Boulanger Trio.
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2018/19 წლების სეზონში ლაჰავ შანიმ დაიკავა როტერდამის ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი დირიჟორის თანამდებობა, ჩაანაცვლა რა იანიკ ნეზე-სეგანი. ის
ორკესტრის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მთავარი დირიჟორია. 2020/21 წლების
სეზონიდან მოყოლებული კი შანი ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის მუსიკალური
დირექტორია. ამ თანამდებობაზე მან შეცვალა ზუბინ მეტა, რომელიც 50 წელი ხელმძღვანელობდა ორკესტრს. 2017/18 წლების სეზონიდან მოყოლებული 2020 წლის ზაფხულამდე შანი ვენის სიმფონიური ორკესტრის მთავარი მოწვეული დირიჟორიც გახლდათ.
2016 წლის ივნისში შანის სადებიუტო გამოსვლა ჰქონდა როტერდამის ფილარმონიულ
ორკესტრთან დირიჟორისა და პიანისტის ამპლუაში. სულ ორიოდე თვის შემდეგ იგი
მთავარ დირიჟორად დაინიშნა. პირველი სეზონის განმავლობაში შანიმ ორკესტრთან

ლაჰავ
შანი
Lavah
Shani

ერთად ჩაატარა კონცერტები ევროპაში, ჩინეთსა და ტაივანში. როტერდამის ფილარმონიულ ორკესტრსა და შანის ექსკლუზიური ხელშეკრულება აქცთ გაფორმებული ხმისჩამწერ ლეიბლთან Warner Classics.
შანი ასევე რეგულარულად თანამშრომლობს ბერლინის შტაატსკაპელასთან როგორც
საოპერო დადგმებში ბერლინის შტაატსოპერაში, ისე სიმფონიური მუსიკის კონცერტებზე.

დირიჟორი,
პიანისტი

დაგეგმილია თანამშრომლობა მოწვეული დირიჟორის რანგში ისეთ ორკესტრებთან, რო-

CONDUCTOR,
PIANO

მეფო, ფილადელფიის, ბუდაპეშტის საფესტივალო, პარიზის და ფილარმონიის ორკესტრები.

გორებიცაა ვენის ფილარმონიული, ბერლინის ფილარმონიული, გევანდჰაუსის, ბავარიის
რადიოს სიმფონიური, ლონდონის სიმფონიური, ბოსტონის სიმფონიური, კონცერტგებაუს სა-

როგორც პიანისტმა შანიმ 2019/20 წლების სეზონში კონცერტები გამართა ვალერი გერგიევსა და როტერდამის ფილარმონიულ ორკესტრთან, ასევე დანიელ ბარენბოიმსა და
ბერლინის შტაატსკაპელასთან ერთად. მას დაკრული/ნადირიჟორები აქვს არაერთი საფორტეპიანო კონცერტი ვენის ფილარმონიულ ორკესტრთან, ბერლინის შტაატსკაპელასა
და კონცერტგებაუს სამეფო ორკესტრთან. შანის ასევე დიდი გამოცდილება აქვს როგორც
კამერული მუსიკის შემსრულებელს. ბოლო წლებში ამ ამპლუაში იგი მსმენელთა წინაშე
წარსდგა ვერბიეს, ექს-ან-პროვანსისა და იერუსალემის კამერული მუსიკის ფესტივალებზე.

In the 18/19 season, Lahav Shani took over from Yannick Nézet-Séguin as Chief Conductor of
the Rotterdam Philharmonic Orchestra. He became the Music Director of the Israel Philharmonic
Orchestra last year, taking over from Zubin Mehta who held the appointment for 50 years. From
the 17/18 season until summer 2020 Shani was also Principal Guest Conductor of the Vienna
Symphony Orchestra.
In June 2016 Shani debuted with the Rotterdam Philharmonic Orchestra as conductor and solo
pianist. No less than two months later, his appointment as Chief Conductor was announced, and
he became the youngest conductor to hold the position in the orchestra’s history. During his first
season in the role, Shani led the orchestra in concerts across Europe, China and Taiwan. The
Rotterdam Philharmonic and Shani have an exclusive recording contract with Warner Classics.
Shani works regularly with the Staatskapelle Berlin, both in opera productions at the Staatsoper
and for symphonic concerts. Recent and upcoming guest conductor highlights include engage-
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terdam Philharmonic Orchestra and with Daniel Barenboim and the Staatskapelle Berlin. He has
play-directed piano concerti with many orchestras including the Vienna Philharmonic, Philharmonia
Orchestra, Staatskapelle Berlin and Royal Concertgebouw Orchestra. Shani also has considerable
experience performing chamber music and in recital and is a regular performer at the Verbier Festival, and has also appeared at the Aix-en-Provence Easter and Jerusalem Chamber Music Festivals.

წინანდლის ფესტივალი 2021

ცოტნე ზედგინიძე დაიბადა მუსიკოსთა ოჯახში. მისი დიდი ბაბუა გახლდათ უდიდესი
ქართველი კომპოზიტორი ნიკო სულხანიშვილი. ცოტნე ასევე შთამომავალია ცნობილი
პედაგოგის ანსატასია ვირსალაძისა, რომლის მოწაფეებს შორის იყვნენ ლევ ვლასენკო.
ელისო ვირსალაძე და დიმიტრი ბაშკიროვი.
ცოტნემ პირველი საფორტეპიანო გაკვეთილები ხუთი წლის ასაკში ბებიასგან, პროფესორ ნინო მამრაძისგან მიიღო, მისი პირველი სოლო კონცერტი კი 2019 წელს თბილისში ჩატარდა. მან შეასრულა ბერგის, ბახის, შოსტაკოვიჩისა და იანაჩეკის ნაწარმოებები,
ასევე საკუთარი კომპოზიციები. იმავე წლის სექტემბერში ის მიწვეულ იქნა თელავის
საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ელისო
ვირსალაძეა. ცოტნემ ასევე დაუკრა საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის
სეზონის გახსნის კონცერტზე, შეასრულა რა შოსტაკოვიჩის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი და საკუთარი ნაწარმოებები.
2020 წლის ივნისში ცოტნემ შემოგვთავაზა პრემიერა საფორტეპიანო ნაწარმოებისა
„ზარები“, რომელიც დედის, ირინა სულხანიშვილის ხსოვნას მიეძღვნა. მიუხედავად
ონლაინ-ფორმატისა, კონცერტს დაესწრნენ ცნობილი მუსიკოსები საქართველოდან,
ევროპიდან და ამერიკიდან.
ამჟამად ცოტნე ზედგინიძე აგრძელებს სწავლას პროფესორ ნინო მამრაძისა (ფორტეპიანო) და პროფესორ მაკა ვირსალაძის (კომპოზიცია) ხელმძღვანელობით. მან ასევე
მიიღო ონლაინ-გაკვეთილები პარიზის ალფრედ კორტოს სახელობის მუსიკალური

ცოტნე
ზედგენიძე
Tsotne
Zedgenidze
კომპოზიტორი,
ფორტეპიანო
COMPOSER,
PIANO

აკადემიის პროფესორ რენა შერეშევსკაიასგან. 2020 წლის დეკემბერში იგი გაემგზავრა
ბერლინში, სადაც მას მასტერკლასები ჩაუტარეს მაესტრო დანიელ ბარენბოიმმა და
პროფესორ იორგ ვიდმანმა.
გია ყანჩელმა აღნიშნა, რომ „ცონეს მსგავსი ფენომენალური მუსიკოსები საუკუნეში ერთხელ იბადებიან“, ხოლო ელისო ვირსალაძემ აღიარა, რომ ცხოვრებაში არ შეხვედრია
ისეთ საოცარ ბავშვს, როგორიც ცოტნეა.

Tsotne Zedgenidze was born into a family of musicians. His great-grandfather Niko Sulkhanishvili
is considered to be one of the greatest Georgian composers. Moreover, Tsotne is a descendent
of Anastasia Virsaladze, who was a famous professor (among others, her students were Lev
Vlasenko, Elisso Virsaladze and Dimitry Bashkirov).
Tsotne Zedgenidze began piano lessons at five, studying with his grandmother Professor Nino
Mamradze. He gave his first public piano recital in 2019, in Tbilisi, where he performed music by
Berg, Bach, Shostakovich and Janáček, alongside a selection of his own compositions. In September, he was invited to give a recital at the Telavi International Music Festival organized by Eliso
Virsaladze. Zedginidze also participated in the season opening concert of the Georgian Philharmonic Orchestra, performing Piano Concerto No. 2 by Shostakovich and his own compositions.
In June 2020, Zedginidze premiered his new piano piece “The Bells” dedicated to the memory of
his mother, Irene Sulkhanishvili. Despite the online format, the concert was attended by various
leading musicians from Georgia, Europe, and the USA.
Currently, Zedginidze continues studying under the guidance of Professor Nino Mamradze (piano)
and Professor Maka Virsaladze (composition). Furthermore, he has received several online lessons from the Professor of Piano at the Paris Alfred Cortot Music School, Rena Shereshevskaya.
In December 2020, he travelled to Berlin and received masterclasses from Maestro Daniel Barenboim and Professor Jörg Widmann.
Composer Giya Kancheli has said ‘phenomenal musicians like Tsotne are born once in a century’. Eliso Virsaladze commented ‘in all my life I have never met anyone quite as remarkable as
this child.’

TSINANDALI FESTIVAL 2021
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მევიოლინე, ალტისტი, დირიჟორი და კამერული მუსიკის შემსრულებელი პინკას
ცუკერმანი, 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. ამ
ალბომებისთვის მან დაიმსახურა ორი Grammy და 21 ნომინაცია. ბოლო 12 წელია იგი
მუშაობს სამეფო ფილარმონიული ორკესტრის მთავარ მიწვეულ დირიჟორად.

პინკას
ცუკერმანი
Pinchas
Zukerman
დირიჟორი,
ვიოლინო
CONDUCTOR,
VIOLIN
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2020/21 წლების სეზონის მთავარი მოვლენები მოიცავს კონცერტებს დალასის, იუტას,
პალმ-ბიჩისა და სტემფორდის სიმფონიურ, როდ-აილენდის ფილარმონიულ და კიოლნის WDR სიმფონიურ ორკესტრებთან ერთად. ცუკერმანის ტრიოსთან ერთად იგი
ეწვია ორანჯის ოლქის ფილარმონიულ საზოგადოებას, არმსტრონგის აუდიტორიას
ედმონდში, ასევე ბარსელონას, მადრიდსა და ჟირონას ესპანეთში; ასევე გამართა
ვირტუალური კონცერტები სახალხო სიმფონიური კონცერტების სერიის ფარგლებში,
ხოლო შაი ვოსნერთან ერთად ცუკერმანმა ონლაინ კონცერტები დაუკრა დეტროიტის
კამერული მუსიკის საზოგადოებისთვის.
2019/20 წლების სეზონში ცუკერმანმა გამართა ამერიკულუ გასტროლები ლონდონის
სამეფო ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად; ასევე მიწვეული დირიჟორის ამპლუაში
ითანამშრომლა ბოსტონის, ატლანტისა და პრაღის სიმფონიურ ორკესტრებთან და
ბერლინის შტაატსკაპელასთან. როგორც ადელაიდას სიმფონიური ორკესტრის უკვე
მეხუთე სეზონის განმავლობაში მიწვეულმა ხელოვანმა, ცუკერმანმა ტურნე ჩაატარა
ჩინეთსა და კორეაში. ცოტა ხნის წინ მან შეასრულა პრემიერა ავნერ დორმანის ორმაგი კონცერტისა, რომელიც ცუკერმანისა და ჩელისტ ამანდა ფორსიტისთვის დაიწერა.
ეს ახალი ნამუშევარი მუსიკოსებმა ასევე შეასრულეს ტანგელვუდში ბოსტონის სიმფონიურ ორკესტრთან, ხოლო ოტავაში – ხელოვნების ეროვნული ცენტრის ორკესტრთან ერთად. ამ უკანასკნელ კოლექტივში ცუკერმანი წლებია ემერიტუს დირიჟორად
მოღვაწეობს. ცუკერმანის ტრიომ იმოგზაურა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში,
ევროპასა და აზიაში, თავად ცუკერმანი კი შეუერთდა დიდი ხნის მეგობარს დანიელ
ბარენბოიმს, რომელთან ერთადაც ბერლინში, სამი კონცერტის სერიის ფარგლებში
შეასრულა ბეთჰოვენის სავიოლინო სონატების სრული ციკლი.

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 for which he gained two Grammy awards and 21 nominations.
In his most recent post, he has served as Principal Guest Conductor of the Royal Philharmonic
Orchestra for 12 years.
Highlights of the 2020-2021 season include performances with the Dallas, Utah, Palm Beach,
and Stamford Symphonies, Rhode Island Philharmonic, and WDR Symphony Orchestra Cologne. With the Zukerman Trio, he performs at the Philharmonic Society of Orange County, CA,
Armstrong Auditorium in Edmond, OK, and internationally in Barcelona, Madrid and Girona,
Spain. Additional performances include virtual recitals with the Zukerman Trio for People’s Symphony Concerts and with Shai Wosner for the Chamber Music Society of Detroit.
The 2019-2020 season included a US tour with the Royal Philharmonic Orchestra of London, as
well as guest appearances with the Boston, Atlanta and Prague Symphonies and Berlin Staatskapelle. In his fifth season as Artist-in-Residence of the Adelaide Symphony Orchestra, he toured
with the ensemble to China and Korea, and recently premiered Avner Dorman’s Double Concerto
for Violin and Cello, written for Zukerman and cellist Amanda Forsyth. Subsequent performances
of the important new work took place at Tanglewood with the Boston Symphony, and in Ottawa with
the National Arts Centre Orchestra, where Zukerman serves as Conductor Emeritus. In chamber
music, he traveled with the Zukerman Trio for performances throughout North and South America,
Europe and Asia, and joined longtime friend and collaborator Daniel Barenboim for a cycle of the
complete Beethoven Sonatas for Violin and Piano, presented in a three-concert series in Berlin.
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ევგენი
მიქელაძის
სახელობის
საქართველოს
ეროვნული
სიმფონიური
ორკესტრი

საქართველოს სიმფონიური ორკესტრი ოფიციალურად 1925 წელს დაარსდა. 1933
წელს ორკესტრს სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა და მთავარ დირიჟორად 1937 წელს
რეპრესირებული, ლეგენდარული ევგენი მიქელაძე დაინიშნა. 1994 წელს ორკესტრს
მისი სახელი მიენიჭა. 2005 წელს საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი,
სხვა სახელმწიფო სტატუსის მქონე კოლექტივებთან ერთად, ახლად დაფუძნებულ
საქართველოს ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში გაერთიანდა და მას შემდეგ ორკესტრი
მოიხსენიება როგორც ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული
სიმფონიური ორკესტრი. მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელად კი ვენიდან მოიწვიეს
25 წლის კომპოზიტორი – ნიკოლოზ რაჭველი. 2007 წლიდან მან ორკესტრის მთავარი
დირიჟორის თანამდებობა შეითავსა.

Georgian
Philharmonic
Orchestra

სხვადასხვა წლებში ორკესტრი კონცერტებით გამოდიოდა მსოფლიოს ცნობილ
საკონცერტო დარბაზებში, რომელთა შორისაა ბერლინის ფილარმონია, ამსტერდამის
კონცერტგებაუ, ათენისა და ფრანკფურტის საკონცერტო დარბაზები, პარიზის
„ინვალიდთა სახლი“, პიერ კარდენის ცენტრი, UNESCO-ს საკონცერტო დარბაზი და
სალ-პლეიელი, პეტერბურგის შოსტაკოვიჩის სახელობის ფილარმონია, მოსკოვის
კონსერვატორიის დიდი დარბაზი, ბერლინის კონცერტჰაუსი, ბრიუსელის ნატიფი
ხელოვნების სასახლე „ბოზარი“, სტრასბურგის კონვენციის ცენტრი, ტალინის „ნორდეა“,
ჰამბურგის ელბ-ფილარმონია, ფრანკფურტის ალტე-ოპერა და სხვ.
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სიმფონიურ ორკესტრთან თანამშრომლობდნენ ისეთი მაღალი რანგის მუსიკოსშემსრულებლები, როგორებიცაა სერგეი პროკოფიევი, დმიტრი შოსტაკოვიჩი, სვიატოსლავ
რიხტერი, იაკოვ ფლიერი, ემილ გილელსი, ანი ფიშერი, ვან კლაიბერნი, დავიდ
ოისტრახი, მსტისლავ როსტროპოვიჩი, კურტ მაზური, კენტ ნაგანო, იური ტემირკანოვი,
ვალერი გერგიევი, იური ბაშმეტი, ბორის ბერეზოვსკი, ალექსანდრე თორაძე, ლიანა
ისაკაძე, მარინე იაშვილი, პაატა ბურჭულაძე, ელისო ვირსალაძე, ლიზა ლეონსკაია,
კიმ კაშკაშიანი, ლიზა ბათიაშვილი, ხატია ბუნიათიშვილი, დავიდ გერინგასი, ნიკოლას
ალტშტედტი, ნატალია გუტმანი, გიდონ კრემერი, მიშელ კრაიდერი, კატია რიჩარელი,
ჯუზეპე ჯაკომინი, ანიტა რაჭველიშვილი, ნინო მაჩაიძე, თამარ ივერი, გიორგი გაგნიძე,
მაქსიმ რისანოვი, გიორგი ცაგარელი, ანდრეს მუსტონენი, არიელ ცუკერმანი, სერგეი
ნაკარიაკოვი, მარიო სტეფანო პიეტროდარკი, კრის ბოტი, სტინგი, ბიორკი, და მრავალი სხვ.

სექტემბერი
September
ოთხშაბათი
Wednesday

18:30

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

11

სექტემბერი
September
შაბათი
Saturday

18:30

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

13

18:30

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

16

სექტემბერი
September
ხუთშაბათი
Thursday

18:30

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

19

სექტემბერი
September
კვირა
Sunday

@ ამფითეატრი
Amphitheatre

The Georgian Philharmonic Orchestra was officially established in 1925. In 1933, the orchestra was
awarded with state status and its principal conductor became Evgeny Mikeladze – a legendary
conductor, who became a victim of the 1937 repressions. In 1994, it was named after him.
In 2005, the GPO was united with other state ensembles in the newly established National Music
Centre of Georgia, and the composer Nikoloz Rachveli was invited from Vienna to become its Artistic
Director. Since 2007, he has combined this position with Principal Conductor of the orchestra.

სექტემბერი
September
ორშაბათი
Monday

2020 წლის ივნისში DEUTSCHE GRAMMOPHON-მა გამოსცა ნიკოლოზ რაჭველის
ალბომი „განათებული ქალაქები“, რომელშიც ლიზა ბათიაშვილსა და ბერლინის
რადიოს სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნული
სიმფონიური ორკესტრი. ალბომში სპეციალური სტუმრების სახით მოწვეულნი არიან
ქეთი მელუა, თილ ბრონერი, მილოშ კარადაგლიჩი და მაქსიმილიან ჰორნუნგი.

18:30

The GPO has had many successful concert tours worldwide. Highlights include the Berliner
Philharmonie, Amsterdam Concertgebouw, concert halls in Athens, Frankfurt and Paris, the
UNESCO Hall & Salle Pleyel, the St Petersburg Dmitri Schostakovich Philharmonie, the Moscow
Conservatory Grand Hall, the Berlin Konzerthaus, the Brussels Centre for Fine Arts and the
Strasbourg Convention Centre.
The orchestra has performed with outstanding musicians such as Sergei Prokofiev, Dmitri
Shostakovich, Sviatoslav Richter, Yakov Flier, Emil Gilels, Ani Fisher, Van Cliburn, David Oistrach,
Mstislav Rostropovich, Kurt Mazur, Kent Nagano, Yuri Temirkanov, Valeri Gergiev, Yuri Bashmet,
Boris Berezovski, Alexander Toradze, Liana Isakadze, Marine Iashvili, Paata Burchuladze, Eliso
Virsaladze, Elisabeth Leonskaja, Kim Kashkashian, Lisa Batiashvili, Khatia Buniatishvili, David
Geringas, Nicolas Altstaedt, Natalia Gutman, Gidon Kremer, Michele Crider, Katia Ricciarelli,
Giuseppe Giacomini, Anita Rachvelishvili, Nino Machaidze, Tamar Iveri, Giorgi Gagnidze, Maxim
Risanov, Giorgi Zagareli, Andres Mustonen, Ariel Zuckermann, Sergei Nakariakov, Mario Stefano
Pietrodarchi, Chris Botti, Sting, Bjork, and many others.
In 2020, Deutsche Grammophon released Nikoloz Rachveli’s album “City Lights” with Lisa
Batiashvili, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin and the Georgian Philharmonic Orchestra, with
special guests Katie Melua, Till Bronner, Milos Karadaglic and Maximilian Hornung.
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საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი
ვიოლინო
ჯაიანი თეიმურაზ
მდინარაძე ნათია
ლემონჯავა კონსტანტინე
შამუგია ნინო
ქაჯაია რატი
ებრალიძე თამარ
დეისაძე აკაკი
ჯაჯანიძე ანა
ეროიანი კონსტანტინე
გოგიტიძე ლელა
ჩუგოშვილი-ახალბედაშვილი ნათია
კვინიკაძე ნინო
მურცხვალაძე გვანცა
ჭოველიძე მარიამ
რაზმაძე მაია
ლონდრიშვილი ეკატერინე
ჩოხელი მარიამ
საჩალელი ლია
გოგავა მაია
სუხიშვილი ანა
ნაცვლიშვილი მაკა
ნარჩემაშვილი სოფიო
ფანჯაკიძე ქეთევან
კასრაძე მარიამ
ტიმოფეევა ინგა
სიმონიანი ქრისტინე
ალტი
ჩხაიძე ილია
ბახტაძე თეა
ტურიაშვილი გიორგი
ჩიკვაიძე მარიამ
ჩავლეშვილი კონსტანტინე
ბარძიმაშვილი ბელა
მარდალეიშვილი გიორგი
ქოქრაშვილი ნინო
ჯალაღანია სერგო
გარდავაძე ეკატერინე
მაღრაძე გიორგი
ნინიაშვილი ნანა

ჯელაძე თამარ
დემეტრაშვილი ვასილ
გაბუნია თენგიზ
გაბუნია მზევინარ
ფლეიტა
ევსტაფიშვილი ირაკლი
უსენაშვილი ლევან
ჩარგეიშვილი კახი
ჰობოი
მღებრიშვილი ლაშა
ასტოიანი ვლადიმერ
კლარნეტი
გოგოძე შოთა
ბიწაძე ნოდარ
სირაძე ზაზა
ფაგოტი
ერაძე ნიკოლოზ
ნათაძე დავით
ვალტორნა
ჩადუნელი კონსტანტინე
ხვედელიძე ვეფხია
ბექაური ბაჩანა
ბურდული ემზარ
			
საყვირი
თათულაშვილი გიორგი
შამანაური დავით
შამანაური გიორგი
სარქისიანი სერგო
ტრომბონი
ბექაური მამუკა
ნაჯარიანი დიმიტრი
მახარობლიძე მიხეილ
ტუბა

ჩელო
ჩიჯავაძე ალექსანდრე
წერეთელი ანასტასია
იმანოვი გიორგი
იბრაგიმოვი მურად
ლომიძე მიხეილ
ხეოშვილი მედეა
ნადარეიშვილი გიორგი
ბაბუაძე ელისო
ლომაშვილი მედეა
გეგელია ლამარა
კონტრაბასი
ქართველიშვილი მიხეილ
კვალიაშვილი ია
ოტიაშვილი გრიგორ
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თაქთაქიშვილი იოსებ
			
არფა
ჩხაიძე მარიამ
ფორტეპიანო / ჩელესტა
გიგაშვილი გიორგი
ლიტავრა
შიშკინი ვადიმ
დასარტყამი ინსტრუმენტები
მარკოზაშვილი ნათელა
მაკარაშვილი მარიამ
გიგუაშვილი გიორგი
მიშელაშვილი ალექსანდრე
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GEORGIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA
VIOLIN
Jaiani Teimuraz
Mdinaradze Natia
Lemonjava Konstantin
Shamugia Nino
Kajaia Rati
Ebralidze Tamar
Deisadze Akaki
Jajanidze Ana
Eroyan Konstantin
Gogitidze Lela
Chugoshvili-Akhalbedashvili Natela
Kvinikadze Nino
Murtskhvaladze Gvantsa
Chovelidze Mariam
Razmadze Maya
Londrishvili Ekaterine
Chokheli Mariam
Sachaleli Lia
Gogava Maya
Sukhishvili Ana
Natsvlishvili Maka
Narchemashvili Sophio
Panjakidze Ketevan
Kasradze Mariam
Timofeeva Inga
Simonyan Kristine
VIOLA
Chkhaidze Ilya
Bakhtadze Tea
Turiashvili Giorgi
Chikvaidze Mariam
Chavleshvili Konstantin
Bardzimashvili Bela
Mardaleishvili Giorgi
Kokrashvili Nino
Jalaghania Sergo
Gardavadze Ekaterine
Maghradze Giorgi
Niniashvili Nana

Jeladze Tamar
Demetrashvili Vasil
Gabunia Tengiz
Gabunia Mzevinar
Flute
Evstapishvili Irakli
Usenashvili Levan
Chargeishvili Kakhi
Oboe
Mgebrishvili Lasha
Astoyan Vladimer
Clarinet
Gogodze Shota
Bitsadze Nodar
Siradze Zaza
Bassoon
Eradze Nikoloz
Natadze Davit
Horn
Chaduneli Konstantin
Khvedelidze Vepkhia
Bekauri Bachana
Burduli Emzar
Trumpet
Tatulashvili Giorgi
Shamanauri David
Shamanauri George
Sarkisyan Sergo
Trombone
Bekauri Mamuka
Najaryan Dimitri
Makharoblidze Mikheil
Tuba

CELLO
Thidjavadze Aleksandre
Tsereteli Anastasya
Imanov Georgiy
Ibrahimov Murad
Lomidze Mikheil
Kheoshvili Medea
Nadareishvili Giorgi
Babuadze Eliso
Lomashvili Medea
Gegelia Lamara
Double Bass
Kartvelishvili Mikheil
Kvaliashvili Ia
Otiashvili Grigor
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Taktakishvili Ioseb
			
Harp
Chkhaidze Mariam
Piano / Celesta
	Gigashvili Giorgi
Timpani
Shishkin Vadim
Percussion
Markozashvili Natela
Makarashvili Mariam
Giguashvili Giorgi
Mishelashvili Alexander
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ისტორიულ წყაროებში
სოფელი წინანდალი პირველად
XV საუკუნეში სახელდება. წინანდლის
მამული – მუზეუმი, ბაღი და ვენახები –
ჭავჭავაძეების ოჯახის სამფლობელო 1690
წლიდან, თავად ალექსანდრეს დროს ნამდვილ
აღორძინებას მოესწრო. წინანდალი გახდა ერთგვარი
კარიბჭე, საიდანაც საქართველოში ევროპული
კულტურული და საგანმანათლებლო ტრადიცია
ვრცელდებოდა. ამ ადგილს უამრავი გამორჩეული
ადამიანი – საზოგადო მოღვაწე, მუსიკოსი,
მწერალი თუ პოეტი – სტუმრობდა. ალექსანდრე
დიუმა, ალექსანდრე პუშკინი – წინანდლის მამულს
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის შვილები უნახავს.
საქართველოში კლასიკური 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
აღმშენებელი, რომელსაც თბილისის ისტორიული
ცენტრი თავის სახეს უნდა უმადლოდეს, როგორც
გამომცემელი, რომელმაც საქართველოში საბეჭდი
ინდუსტრია ააღორძინა და როგორც თანამედროვე
ქართული მეღვინეობის ფუძემდებელი. თავადი
ალექსანდრეს ბოთლში ჩამოსხმულ ქართულ ღვინოს
ევროპელი სტუმრები აღფრთოვანებაში მოჰყავდა.

აშენდა კახეთის რეგონში პირველი საერთაშორისო
ბრენდის სასტუმრო „რადისონ ქოლექშენ
წინანდალი“. მის დიზაინზე იმუშავეს განთქმულმა
გერმანელმა დიზაინერმა ინგო მაურერმა,
ცნობილმა ქართველმა მოქანდაკემ და მხატვარმა

2007 წლიდან წინანდლის მამულის
მოვლა-პატრონობასა და განვითარებაზე
სილქ როუდ ჯგუფი ზრუნავს. ამ უნიკალური
ისტორიული კომპლექსის აღდგენა, მისთვის
ყოფილი დიდების დაბრუნება და საერთაშორისო
მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-კულტურულ
ცენტრად ჩამოყალიბება 2006 წლის შემოდგომაზე
გადაწყდა. მიტოვებულს და მოუვლელს, ამ ადგილს
მაშინაც ჰქონდა სიძველის ხიბლი და ისტორიული
მიმზიდველობა.

თამარ კვესიტაძემ, ამერიკელმა არქიტექტორმა

უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში კომპანიამ
ათეულობით მილიონი ლარის დახარჯა ისტორიული
კომპლექსის რეაბილიტაციასა და მის მიმდებარე
მიწებზე ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნაში. მოხდა
ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმისა და უმშვენიერესი
ბაღის აღდგენა-განახლება და მუზეუმში დაცულ
100-ზე მეტი ექსპონატის რესტავრაცია. სამუზეუმო
ფონდი გამდიდრდა 500-ზე მეტი ექსპონატით.
სადღეისოდ ის საქართველოში ყველაზე ხშირად

ქართველი მხატვრების და მუსიკოსების გამოფენებს

მონახულებადი მუზეუმია.

ფესტივალისთვის ერთგვარი მოსამზადებელი

აღდგა წინანდლის მამულის ისტორიული
ვენახები, სადაც 11 ქართული ჯიშის ვაზი ხარობს.
მამულს დაემატა წინანდლისთვის სპეციალურად
დაპროექტებული უმაღლესი საერთაშორისო
სტანდარტების ახალი ღვინის ქარხანა.
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ჯონ ფოტიადისმა, ესპანელმა და მექსიკელმა
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: ლიტერატურულ საღამოებს
და მასტერ-კლასებს, გამოჩენილი უცხოელი და
და კონცერტებს.
2017 წლის 14 სექტემბერს წინანდლის მამულის
ამფითეატრი საზეიმოდ გაიხსნა სპეციალურად
ამ დღისთვის მოწვეული ლეგენდარული მაესტრო
ზუბინ მეტას, ხატია ბუნიათიშვილის და ისრაელის
ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტით, რომელიც
წინანდლის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო
ღონისძიება იყო.
2019 წლის სექტემბრიდან წინანდალში ყოველწლიურად
ჩატარდება კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო
ფესტივალი, რომელიც სახელმწიფოსა და კერძო
სექტორს შორის თამანშრომლობის წარმატებული

წინანდლის ფესტივალი 2021

მაგალითია. ფესტივალის დამფუძნებლებს შორის
არიან გიორგი რამიშვილი, სილქ როუდ ჯგუფის
დამფუძნებელი, მარტინ ენგსტრომი, ვერბიეს
ფესტივალის დამფუძნებელი და ავი შოშანი, ისრაელის
სიმფონიური ორკესტრის აღმასრულებელი დირექტორი.
ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს
წამყვანი მუსიკოსები, რომლებიც ასევე ჩაერთვებიან
ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილ საგანმანათლებლო
პროგრამებში. ფესტივალის ნაწილია წინანდლის
მუსიკალური აკადემია, რომლის მსმენელებიც
შეირჩევიან რეგიონის ქვეყნების ახალგაზრდა
მუსიკოსებიდან. კონკურსის შედეგად ჩამოყალიბდა
ახალგაზრდული პან-კავკასიური ორკესტრი.
დღეს, სილქ როუდ ჯგუფის 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

More recently the Estate has been enriched by

early as the 15 century, but it was during the time of

the “Tsinandali Estate Radisson Collection Hotel”,

Prince Alexander Chavchavadze in the late 17 century

which features the work of German light and interior

that the Tsinandali Estate, incorporating the museum,

designer Ingo Maurer, Georgian conceptual artist and

garden and vineyards, saw a true revival. Tsinandali

sculptor Tamara Kvesitadze, NYC based architect

flourished, becoming a gateway to European culture

John Fotiadis and Spanish/Mexican architects

and traditions, fostering music and poetry,becoming

Christina Gabas and Damien Figueras.

a must-see destination for everyone visiting Georgia.

The Amphitheatre and the Theatre – the outdoor

From Dumas to Pushkin, Tsinandali Estate has

and indoor concert halls accommodating up to 1200

welcomed notable guests from all over the world.

and 600 guests respectively, form part of the hotel

The history of European classical music in Georgia also

complex.

th

th

started in Tsinandali, and the first ever grand piano in
Georgia is still on display at the Museum.

In recent years, Tsinandali Estate has seen literary
events and master classes, exhibitions and concerts

Prince Alexander, a poet, a winemaker and a dignitary,

of various prominent Georgian and foreign artists

has been active in many fields of public life; he is

and performers. On Sep 14, 2017 the legendary

remembered as a developer, who shaped the historic

Maestro Zubin Mehta, Khatia Buniatishvili and

center of Tbilisi, a publisher, who reinvented the printing

Israel Philharmonic Orchestra inaugurated the new

business in Georgia and as a founder of modern

amphitheatre with a magnificent performance to

Georgian winemaking, being the first to bottle Georgian

the delight of the Georgian audience and international

wine and to age it in oak.

guests. This was also the preparatory concert for

Since 2007 Tsinandali Estate has been under

Tsinandali International Festival of Classical Music.

the patronage of Silk Road Group, a company with

The Tsinandali Festival is a result of a successful

a diverse portfolio of activities. The founders of SRG

partnership between the state and the private sector:

came to the decision to rehabilitate the historic complex

the Georgian Government and Silk Road Group.

to its former glory, and elevate it to a luxury tourist

The founders of the Tsinandali Festival include

destination and cultural and educational center in

George Ramishvili, a chairman of Silk Road Group,

the fall of 2006. Then unkempt and abandoned, the

Martin Engstroem, a founder of the famous Verbier

place still carried its old time charm and historic appeal.

Festival and Avi Shoshani, a Secretary General of Israel

Silk Road Group has since carried out the rehabilitation

Philharmonic Orchestra.

of Prince Alexander’s estate, turning it into the most

Nowadays, thanks to the efforts of Silk Road Group,

visited museum in Georgia. Its park, the first English

the restored Alexander Chavchavadze

landscape garden in the country, designed by Prof.

House-Museum, its historic park, new infrastructural

Ludwig Trauzettel back in the 19 century, was

and cultural projects continue to tell their story to

restored to its authentic appearance. SRG restored

future generations.

th

famous Tsinandali vineyards and winery, updating
them with luxury, state-of-the-art equipment.
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გახდით
ფესტივალის
მეგობარი
Become
A Festival
Friend
TSINANDALI FESTIVAL 2021
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გახდით წინანდლის ფესტივალის მეგობარი
შემოგვიერთდით წინანდლის ფესტივალზე, რომელიც ჩატარდება 2022 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.

team@tsfest.ge / +995 (322) 253581/82/83

* წინანდლის ფესტივალის მეგობარი
ბენეფიტები

მინიმუმ
200$ წელიწადში

მინიმუმ
1000$ წელიწადში

მინიმუმ
5000$

თქვენი სახელი მოხსენიებული იქნება ფესტივალის ვებ გვერდზე
თქვენი სახელი მოხსენიებული იქნება ფესტივალის ოფიციალურ ბროშურასა
და პროგრამაში
პრიორიტეტული წვდომა ფესტივალთან დაკავშირებულ ყველა სახის
ინფორმაციასა და სიახლეზე მეილისა და/ან სოციალურ მედიაში არსებული
„მეგობრების“ დახურული ჯგუფის საშუალებით
პრიორიტეტული ჯავშანი ფესტივალის ბილეთებსა და საშვებზე ტელეფონით
ან ონლაინ
პრიორიტეტული ჯავშანი სასტუმროებზე – „რადისონ ქოლექშენ, წინანდლის
მამული“ და/ან „პარკ ოტელი“ ფესტივალის განმავლობაში
პრიორიტეტული ჯავშანი წინანდლის მამულის რესტორნებსა და ბარებზე და
სხვა შესაძლებლობებზე ფესტივალის განმავლობაში
სპეციალური შეთავაზება სასტუმროში განთავსებასა და კონცერტის
ბილეთის პაკეტებზე
ფასდაკლება წინასწარ შეთანხმებულ ბილეთების რაოდენობაზე
(ნებისმიერი კატეგორიის)

10%

20%

50%

ბილეთის გადაცვლა უფასოდ იმავე კატეგორიის ბილეთზე
ბილეთის დაბრუნება უფასოდ ფესტივალის გახსნამდე 2 კვირით ადრე
ვიზიტი კულისებში
პრიორიტეტული დასწრება მასტერკლასებსა და რეპეტიციებზე
მოსაწვევ(ებ)ი წინანდლის ფესტივალის წლის მანძილზე გამართულ
ღონისძიებებზე
მოსაწვევი 2 სტუმარზე ფესტივალის გახსნასა ან/და დახურვისადმი
მიძღვნილ მიღებაზე/ვახშამზე
მოსაწვევი 2 სტუმარზე კონცერტის შემდგომ გამართულ რომელიმე „მეგობრის“
ვახშამზე ფესტივალის არტისტებთან ერთად
კონცერტის შემდგომი ვახშმის გამართვის შესაძლებლობა ფესტივალის
არტისტებისთვის
კონცერტის შემდგომი ვახშმის გამართვის შესაძლებლობა ფესტივალის
არტისტებისთვის
* წინანდლის ფესტივალის მეგობრის სტატუსი ვრცელდება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე
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Become a Friend of Tsinandali Festival
Come and join the Tsinandali Festival in September 2022 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

* Tsinandali Festival Friend
Benefits

Min 200 USD
Per Year

Min 1000 USD
Per Year

Min 5000 USD
Per Year

20%

50%

Mention of your name on the Festival website
Mention of your name in the Festival brochure and programme
Priority access to all Festival related information and news through the Festival
mailing list and/or social media Festival Friends group membership
Priority Booking of tickets and Festival passes by phone or online
Priority Booking of Tsinandali Estate Radisson Collection and/or
Park Hotel rooms during the Festival days
Priority Booking of Tsinandali Estate restaurants/bars and other
facilities during the Festival days
Special Offers on room & ticket packages
Reduction on agreed number of all category tickets

10%

Exchange of tickets free-of-charge, within the same category
Return of tickets free-of-charge two weeks prior to the Festival opening date
Backstage Visits
Priority access to masterclasses and rehearsals
Invitation(s) to Tsinandali Festival special events throughout the year
Invitation for 2 people for the Festival opening and/or closing reception/dinner
Invitation for 2 people to one of Friends Post-Concert Dinner in
company of Festival artists
Hosting of a post-concert dinner for artists
Concert and/or artist Host Status (according to level of donation)
* Tsinandali Festival Friend status is applied to individuals/physical persons only

TSINANDALI FESTIVAL 2021
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ფესტივალის
გუნდი
Festival
TEAM
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წინანდლის ფესტივალის დამფუძნებლები
გიორგი რამიშვილი 	

დამფუძნებელი

ერკინ ტატიშევი     	

დამფუძნებელი

ალექს თოფურია 	

დამფუძნებელი

დევიდ ბორგერი       	

დამფუძნებელი

მარტინ ენგსტროემი  	

დამფუძნებელი & სამხატვრო ხელმძღვანელი

ავი შოშანი

დამფუძნებელი & სამხატვრო ხელმძღვანელი

წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი

წინანდლის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი

დავით საყვარელიძე

ჯანანდრეა ნოზედა

წინანდლის ფესტივალის ელჩები
რუსუდან მაისურაძე		

ელჩი საქართველოში

ლილიან კაროლ ბენუა		

ელჩი საფრანგეთში

წინანდლის ფესტივალის გუნდი
მაია ლომაძე

აღმასრულებელი მენეჯერი

დავით ციცქიშვილი

სამხატვრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

მარიამ ყარალაშვილი

ადმინისტრაციის უფროსი

ვახტანგ გაბიძაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

ბუღალტერია და ფინანსები

მარკეტინგი &

მოგზაურობა & ლოჯისტიკა

მამუკა შურღაია

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

თამუნა ქვლივიძე

არჩილ ლურსმანაშვილი

აკო ახალაია

ეკა ბიძიშვილი			

ხათუნა საბაძე

ანი ცაბაძე 			

თამუნა ჩუხრუკიძე

გვანცა გოგიბერიძე

ვატო შელია
მარიამ ექსეულიძე

იურისტები

ვები და დიზაინი

ვასილ კენკიშვილი		

დავით კუპატაძე

მიშა ჭიღლაძე

ლაშა შეყილაძე		
გიორგი კუნჭულია
ბესიკ დანელია

62

ბუკლეტის დიზაინი

წინანდლის ფესტივალი 2021

TSINANDALI FESTIVAL FOUNDERS
George Ramishvili 	

Founder

Erkin Tatishev     	

Founder

Alex Topuria  	

Founder

David Borger       	

Founder

Martin Engstroem  	

Founder & Artistic Director

AVi Shoshani	

Founder & Artistic Director

TSINANDALI FESTIVAL GENERAL DIRECTOR

TSINANDALI FESTIVAL MUSIC DIRECTOR

David Sakvarelidze

Gianandrea Noseda     

TSINANDALI FESTIVAL AMBASSADORS
RUSUDAN MAISURADZE	

Ambassador in Georgia

LILIANE CAROL BENOIT

Ambassador in France		

TSINANDALI FESTIVAL TEAM
Maya Lomadze 	Executive Manager
David Tsitskishvili	Artistic Administrator
Mariam Karalashvili

Head of Administration

VAKHTANG GABIDZASHVILI Technical Director

Accounting & Finances

Marketing & Public Relations

Mamuka Shurgaia

Ako Akhalaia

Tamuna Kvlividze

Archil Lursmanashvili

Ani Tsabadze

Eka Bidzishvili	

Khatuna Sabadze

Vato Shelia

Tamuna Chukhrukidze

GVANTSA GOGIBERIDZE

Mariam Ekseulidze

Lawyers

Web & Design

Vasil Kenkishvili

Davit Kupatadze

Misha Chigladze

Lasha Shekiladze

Travel & Logistics

GEORGE KUNCHULIA
besik danelia
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რუკა
MAP
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“Sound has an amazing way of unlocking something inside of us.
We recall memories or dig up feelings.
Our goal at Mark Levinson is to bring that experience to life. We temper
and tune each Lexus audio system individually enhancing your entire
environment with quality of audio that takes you somewhere beyond a
destination. Great sound recreates the world around us for something
distinctly human. That to me is acoustic fidelity.”
SAVION THOMPSON
Audio Engineer
Mark Levinson

www.lexusgeorgia.ge

ფესტივალის წარმდგენი FESTIVAL PRESENTER

მხარდამჭერები SUPPORTERS

სპონსორები PARTNERS

მედია პარტნიორები MEDIA PARTNERS

In the Name of Music

