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                  saleqcio kursebi _ sakoncertmaistero klasi 

samuSao gamocdileba 

 
1. 2010 wlidan dRemde – xelovnebis saswavlo universitetis warmomadgenlobiTi sabWos  

                        wevri 
 

2. muSaobis periodi _ 2008 w-dan dRemde. 
samsaxuris dasaxeleba _ baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis samusiko skola_ 
TerTmetwledi. 
samsaxuris misamarTi - baTumi d. Tavdadebulis q. #20 
Tanamdeboba _ direqtori, fortepianos  da sakoncertmaistero klasis pedagogi. 
 
3. muSaobis periodi _2001 w-dan dRemde 
samsaxuris dasaxeleba _ baTumis saxelmwifo musikaluri centrTan arsebuli saopero 
studia. 
Tanamdeboba _ koncertmaisteri. 
 
4. muSaobis periodi _ 2009 w-dan dRemde. 

   samsaxuris dasaxeleba _ ssip _ baTumis xelovnebis saswavlo universiteti. 
   samsaxuris misamarTi _ baTumi d. Tavdadebulis q. #20 

Tanamdeboba _ klaviSebiani departamentis sakoncertmaistero klasis asocirebuli 
profesori. 
 
5. muSaobis periodi _ 2006 w-dan 2009 w-mde. 
samsaxuris dasaxeleba _ baTumis S. rusTavelis saxelmwifo universitetis xelovnebis 
fakultetis konservatoria. 

   samsaxuris misamarTi _ baTumi d. Tavdadebulis q. #20 
Tanmdeboba _ safortepiano ganyofilebis sakoncertmaistero klasis asistent-profesori, 
koncertmaisteri. 
 
6. muSaobis periodi _ 1989_dan 2008 w-mde. 
samsaxuris dasaxeleba _ baTumis zaqaria faliaSvilis saxelobis samusiko skola_ 
saswavlebeli. 
samsaxuris misamarTi _ baTumi d. Tavdadebulis q. #20 
Tanamdeboba _ fortepianos da sakoncertmaistero klasis pedagogi, koncertmaisteri. 
 
7. muSaobis periodi _ 1998 w-dan 2006 w-mde. 

   samsaxuris dasaxeleba _ baTumis z. faliaSvilis sax. saxelmwifo   konservatoria. 
   samsaxuris misamarTi _ baTumi d. Tavdadebulis q. #20 

Tanamdeboba _ sakoncertmaistero klasis pedagogi, koncertmaisteri. 
 

ganaTleba da samecniero xarisxi 
 
1. 2004-2005 weli 
dawesebuleba _ sankt_peterburgis rimski-korsakovis saxelobis saxelmwifo konservatoria. 
erT wliani staJireba sakoncertmaistero da kameruli ansamblis kaTedraze. 
diplomi _ C #11/05  
 
2. TariRi _ 1997-1999 
dawesebuleba _ Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis saxelomwifo konservatoriis 
aspirantura. 
fakulteti/specialoba – sakoncertmaistero daxelovnebis kaTedra 
mowmoba #51 



 
3. TariRi 1990-dan 1995 – mde 
dawesebuleba _ Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoria 
fakulteti/specialoba_safortepiano 
diplomis au #_026551 
kvalifikacia _ maswavlebeli 

 
 
 
 
შემოქმედებითი მუშაობა 
2018 წელი 16 თებერვალი - საოპერო დასის გასტროლი თურქეთის ქ. სამსუნში. კონცერტმაისტერი 
 
2018 წელი - მუშაობა თარგმანზე  ე.შენდეროვიჩი ,,პიანისტური სირთულეების დაძლევა კლავირებში”   
                      ,,პიანისტური სირთულეების დაძლევა კლავირებში” მოსკოვი.გამომცემლობა ,,მუსიკა” 1987 წ.  
                      
2017 წელი 4 აპრილი - მუსიკალური ცენტრის სოლისტების ინგა ჯახუტაშვილის და ოთარ ნაკაშიძის  
                                         სოლო კონცერტი.  კონცერტმაისტერი 
 
2017 წელი 20 თებერვალი - მუსიკალური ცენტრის დებიუტანტების კონცერტი. კონცერტმაისტერი 
 
2017 წელი  19-25 ივნისი - ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა V რეგიონალური  
                                                კონკურსის ორგანიზატორი. მონაწილე V კლასის მოსწავლე ლიზი ჯაიანი 
                                               III ადგილი; საფორტეპიანო ანსამბლი ლიზიჯაიანი,ლიკამართალიშვილი,  
                                              თამაზიმჟავანაძე, საბამიქელაძე  
 
2017 წელი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის 
                       მადლობის სიგელი წარმატებული მოღვაწეობისათვის. 
 
2016 წელი 29 აგვისტო - საფრანგეთი ქ. მარსელი საოპერო დასის სოლისტის ირაკლი კახიძის და 
                                            კრისტელ დე მარკოს სოლო კონცერტი. კონცერტმაისტერი 
 
2016 წელი 15 მაისი - მუსიკალური ცენტრის საოპერო დასის ოპერა  ,,ტოსკა”. კონცერტმაისტერი 
 
2016 წელი 11 მარტი - მუსიკალური ცენტრის საოპერო დასის სოლისტის ირაკლი კახიძის სოლო კონცერტი.  
                                        კონცერტმაისტერი 
 
2015 წელი 15 ოქტომბერი - ქ. თბილისი მუსიკალური ცენტრის ღონისძიება სალონური საღამო.  
                                                  კონცერტმაისტერი 
 
2015 წელი 30 ნოემბერი - მუსიკალური ცენტრის საოპერო დასის ოპერის ,,კარმენის” კონცერტმაისტერი 
 
2015 წელი 1- 7 ივნისი - ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა IV რეგიონალური  
                                             კონკურსის ორგანიზატორი.მონაწილე  IV კლასის მოსწავლე ლიზი ჯაიანი 
                                             დიპლომი პიესის საუკეთესო შესრულებისათვის 
 
2015 წელი 24 ივლისი - მუსიკალური ცენტრის  საოპერო დასის ოპერა ,,სოფლის პატიოსნება” 
                                           კონცერტმაისტერი 
 
2014 წელი 20 დეკმბერი - 115 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტის ორგანიზატორი.  
 
2012 აპრილი - ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრის  თეონა წულუკიძის სოლო კონცერტი 
 
2012 წელი - ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრის  რუსუდან ჯინჭარაძის  სოლო კონცერტი                               
 
2010 weli Catarebuli maqvs klasis koncerti ,,portretebi musikaSi” 

 
2009 wlis 27 marti _  Cemi organizatorobiT gaixsna odisei dimitriadis  
                        Mmcire saoncerto darbazi. 
 
2009 wlis 1-7 ivnisi - axalgazrda musikos_SemsrulebelTa regionaluri  
                        konkursis damfuZnebeli. 
2009 weli – gamomcemloba universali Tbilisi – s. raxmaninovis romansebi 
 
2008-2010 wlebSi samusiko skola _ TerTmetwledSi  Cemi oranizatorobiT Catarda musikis 
kvireuli. 
 
2005-2010 wlebSi viyavi baTumis saxelmwifo musikaluri centrTan arsebuli saopero studiis 
speqtaklebis koncertmaisteri. 
 



2008 weli  Catarebuli maqvs sakoncertmaistero klasSi klasis koncerti  
 
2007 weli Catarebuli maqvs meToduri mecadineoba Temaze ,,koncertmaisteris profesiis 
Sesaxeb”. 
 
2006 weli Catarebuli maqvs leqcia-koncerti ,,raxmaninovis romansebi”. 
 
2005-2006 wels viyavi sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuris ufrosi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


