წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი
11.00 – 17.30 წყალტუბოს ისტორიის გამოფენა

პარასკევი, 16 სექტემბერი
წყალტუბოს მუსიკალური სკოლა
16.00 კლასიკური მუსიკის ვორქშოფის

მონაწილეების: გიორგი ქობულაშვილის, ლევან
გოცირიძის, გიორგი თაგაურის, კაზუა და როლფ
ვებერების (მიუნხენი, გერმანია; თბილისი)
კონცერტი წყალტუბოს მუსიკალურ სკოლის
მოსწავლეებთან და მარინა კვერნაძესთან ერთად

ღია სცენა პარკში
(წვიმის შემთხვევაში ღონისძიება ჩატარდება „ივერიის“
შენობაში)

17.30 ნათელა გრიგალაშვილის (თბილისი)
ფოტოგამოფენის გახსნა

სანატორიუმი „თბილისი“
12.00 და 13.00 ტური სანატორიუმ „თბილისის“
არაფორმალურ მუზეუმში

სანატორიუმი „წყალტუბო“
13.30 ფოტოგრაფ ნათელა გრიგალაშვილის გამოფენა

წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი
11.00 – 17.30 წყალტუბოს ისტორიის გამოფენა

სცენა ღია ცის ქვეშ პარკში
(წვიმის შემთხვევაში ღონისძიება ჩატარდება სპორტის
სასახლეში)

15.30 წყალტუბოს ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა

სცენა ღია ცის ქვეშ პარკში

14.00 „წყალტუბოს მდუღარე ქვაბები“-ს კინოჩვენება.

(წვიმის შემთხვევაში ღონისძიება ჩატარდება „ივერიის“
შენობაში)

სამხატვრო სკოლა
15.30 კერამიკის ვორქშოფის შედეგების გამოფენა

17.00 ფოლკლორული მუსიკის ვორქშოფის

მონაწილეების: “Nidwaldner Huismuisig” (ლუცერნი,
შვეიცარია), წყალტუბოს მუსიკალური სკოლის
მოსწავლეების, ფოლკლორული ანსამბლის „აია” და
„ნაკადულის” ერთობლივი კონცერტი

17.45 Flower Lovers (ქუთაისი). ყვავილების
გამოფენის გახსნა

ირინე ჯიბუტის (თბილისი), წყალტუბოს სამხატვრო
სკოლის მოსწავლეების, ნანა და ავთო ჯიბუტების
მონაწილეობით

17.30 წყალტუბოს მოცეკვავეთა ანსამბლი „იალონის“

18.00 ფესტივალს ოფიციალურად გახსნიან:

16.00 წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებისა

17.45 ზესტაფონის მოცეკვავეთა ანსამბლი „ძმების“

შვეიცარიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
საქართველოში ბატონი ლუკას ბეგლინგერი,
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი
კონსტანტინე მამისეიშვილი, სახელმწიფო
რწმუნებული იმერეთში გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე
და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს წარმომადგენელი

18.30 წყალტუბოს ფოლკლორული ანსამბლის
„ნადურის“ კონცერტი

18.45 ფოლკლორული ანსამბლის “Nidwaldner
Huismuisig” კონცერტი (ლუცერნი, შვეიცარია)

19.00 თანამედროვე ცეკვის წარმოდგენა მერეტ

შლეგელის, კილიან ჰესელბექის (“Cie. Zeitsprung”)
და ფილიპ ამანის შესრულებით (შვეიცარია)

და მასწავლებლების ნამუშევრების გამოფენის გახსნა

„მერცხალის“ შენობა
17.00 ბლოგერების ვორქშოფის შედეგების

წარმოდგენა
წარმოდგენა

18.00 ფოლკლორული ანსამბლის “Nidwaldner

Huismuisig”-ის კონცერტი (ლუცერნი, შვეიცარია)

პრეზენტაცია ანზორ ბერიკაშვილისა (თბილისი) და
წყალტუბოს მოსწავლეების მონაწილეობით

18.30 საცეკვაო წარმოდგენა. ჯგუფი “Sparkle” (ფოთი)

17.30 ველოსიპედების შეკეთების ვორქშოფისა და

წელი ‒ ფოტოებისა და ვიდეოების ჩვენება, დაგმარ
რაიჰერტისა (ციურიხი, შვეიცარია) და ლალი
გრიგოლავას (წყალტუბო) პრეზენტაცია

ახალგაზრდული კლუბის პრეზენტაცია ჯგუფი “Neue
Dringlichkeit” (ციურიხი, შვეიცარია; ბერლინი, გერმანია)
და მეგობრების მონაწილეობით

18.00 გამოფენის გახსნა. „წყაროები“. წყალტუბოს

არქივის პროექტი. მონაწილეობენ: ჯგუფი ბულიონი
(თბილისი), ლადო დარახველიძე (არნჰემი, ჰოლანდია),
ნინო სეხნიაშვილი (თბილისი), შარლოტე აიფლერი

ფოტო: ნათელა გრიგალაშვილი

ჯგუფ „ბულიონის“ (თბილისი) პერფორმანსი

(თბილისი)

სიუზ ზვიკი (ბაზელი, შვეიცარია) და პროექტი
„წყალტუბოს მდუღარე ქვაბები“
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დღის განმავლობაში:

18.45 წყალტუბოს ხელოვნების ფესტივალის ოთხი

19.00 წყალტუბოს ფოლკლორული ანსამბლის
„ნადურის“კონცერტი

19.30 ფეიერვერკი

„ w yaltubos devnil qalTa kavSiri“

შაბათი, 17 სექტემბერი

პროექტი ხორციელდება „სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონული პროექტის” ფარგლებში. პროექტის მართვას უზრუნველყოფს კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია სამხრეთ კავკასიის შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO) ფინანსური მხარდაჭერით.
Project is realized in the frames of the “Regional Art and Culture Project in the South Caucasus”, which is managed by the Culture and Management Lab with financial support of the Swiss Cooperation Office for the South Caucasus (SCO).

კვირა, 18 სექტემბერი

დასწრება თავისუფალია

20.00 კონცერტი. “Lady Heroine” (თბილისი)

16.00 კომპოზიტორ კახა ცაბაძის (თბილისი)

მუსიკის კონცერტი. მონაწილეობენ: გიორგი
ქობულაშვილი, ლევან გოცირიძე, გიორგი
თაგაური, კაზუა და როლფ ვებერები (მიუნხენი,
გერმანია; თბილისი) წყალტუბოს მუსიკალური
სკოლის მოსწავლეებთან და მარინა კვერნაძესთან
ერთად

20.00 კონცერტი. ჩიჩო (ქუთაისი)

ფოტო: ნათელა გრიგალაშვილი

წყალტუბოს მუსიკალური სკოლა

წარმოდგენა

დასწრება თავისუფალია

ოთხშაბათი, 14 სექტემბერი

მოდერატორი: გიორგი ხასაია

9.2
16/17/18/0

19.45 წყალტუბოს მოცეკვავეთა ანსამბლი „იალონის“

19.00 ცოტნე ცხვედიანი. ლიტერატურული კითხვა.
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ჰესელბექი), ფილიპ ამანთან (შვეიცარია) და
„მსოფლიო მოცეკვავეებთან“ ერთად. მონაწილეობენ:
„გიჟი პეპლები“, ცეკვის ანსამბლი „იალონი“, რიმა და
მართა მარგიანები (წყალტუბო)

(ლაიფციგი, გერმანია), New Collective (თბილისი), Neue
Dringlichkeit (ციურიხი, შვეიცარია; ბერლინი, გერმანია).
კურატორები: მაია ლეო (ციურიხი, შვეიცარია) და
ირინე ჯორჯაძე (თბილისი)

9.2
16/17/18/0

“Cie. Zeitsprung”-თან (მერეტ შლეგელი, კილიან

xelovnebis

ყოველ საღამოს წყალტუბოს სხვადასხვა ადგილას
გაიმართება კინოჩვენებები ქართულ ენაზე.

19.30 თანამედროვე ცეკვის ვორქშოფის წარმოდგენა

xelovnebis

კინოჩვენებები ღია ცის ქვეშ

wyaltubfoesstivali

13-15 სექტემბერი 20.00 სთ. ‒

wyaltubfoesstivali

ფესტივალის პროგრამა

