
       ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრის“ 

                              2021-2022 წლების საქმიანობის ანგარიში 

 

2021 წელი 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22  მაისი  -  ქ.ბათუმში გაიმართა მე-10 რესპუბლიკური ფესტივალ-

კონკურსი ,,გაზაფხული ბათუმში-2021 ‘’ , სადაც მონაწილეობა მიიღო 

ფოლკლორულმა ანსამბლმა ,,იაგუნდი“ ხელ-ლი დარეჯან ჩოჩია . 

ანსამბლი დაჯილდოვდა წარმატებული გამოსვლისათვის  

  ,,გრან-პრით“ 

 

30 მაისი - ქ. ბათუმში გაიმართა ფოლკლორული ფესტივალი 

,,ფოლკლორიადა 2021“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ქორეოგრაფიულმა 

ანსამბლმა ,,სამება“ ხელ-ლი სერგო დარახველიძე. ანსამბლი 

დაჯილდოვდა დიპლომით მაღალი საშემსრულებლო ოსტატობისათვის 

და  ლაურეატის წოდებით. 

26 ივნისს  -  ქ.ფოთში ჩატარდა კოლხურ - ლაზური სიმღერისა და ცეკვის 

ფესტივალი, სადაც მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლმა 

,,იაგუნდი“ ხელ-ლი დარეჯან ჩოჩია. 

ანსამბლი დაჯილდოვდა დიპლომით და სიგელით. 

5 დეკემბერი -   ქ.თბილისი გაიმართა  ეროვნული კონკურსი   „მომავლის 

ვარსკვლავები“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლმა 

,,იაგუნდი“ ხელ-ლი დარეჯან ჩოჩია . 

 კონცერტმეისტერი იოანე ჯიბლაძე 



ანსამბლი დაჯილდოვდა ლაურეატის წოდებით. 

 

22 დეკემბერი - ქ.ფოთში  ხელბურთის დარბაზში, გაიმართა  ზურაბ  

სარსანიას  სახელობის  ტურნირი  კრივში,სადაც მონაწილეობა მიიღო  

ქორეოგრაფიულმა  ანსამბლმა  „ფაზისი“        ქორეოგრაფი    -  ა. ამბალია  

 

26 დეკემბერი --- ქ. ბათუმში გაიმართა რესპუბლიკური ფესტივალ-

კონკურსი ,,ზამთრის ზღაპარი“, სადაც მონაწილეობა მიიღო 

ფოლკლორულმა ანსამბლმა ,,იაგუნდი“ ხელ-ლი დარეჯან ჩოჩია. 

ანსამბლი დაჯილდოვდა წარმატებული გამოსვლისათვის გრან-პრით 

28 დეკემბერი  - ქ. ფოთი ვალერიან გუნიას დრამატულ თეატრში 

ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრმა ჩაატარა ღონისძიება 

მიძღვნილი ვაჟა- ფშაველას შემოქმედებისადმი ვაჟას ბილიკები: "ნუ 

შეგაშინებსთ,არ გავნებსთ, მთიდან ყვირილი ხარისა". 

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ფოლკლორის ცენტრთან არსებული 

თვითშემოქმედებითი კოლექტივები: 

 

ფოლკლორული ანსამბლი "ფაზისი" ხელ-ლი     ი. ტიკარაძე  

ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ფაზისი“ ხელ-ლი ახმედ ამბალია 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი "სამება"   ხელ-ლი სერგო დარახველიძე 

ბავშვთა ვოკალური ჯგუფი "იაგუნდი"  ხელ-ლი დარეჯან ჩოჩია 

 

31 დეკემბერი -  ქ.ფოთი გაიმართა საახალწლო  ღონისძიება  სადაც 

მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლებმა : 

 ა) ფოლკლორული სიმღერის ანსამბლი „ფაზისი“   ხელ-ლი     -  



ი. ტიკარაძე  

    ბ)  ვოკალური ანსამბლი  „ფაზისი“  -  ხელ-ლი გ. ჯანელიძე 

   გ) ვოკალური კვარტეტი  -            ხელ-ლი    რ.ზარქუა 

  დ) ქალთა ტრიო     „ფაზისი“ -    ხელ-ლი -   ნ. ამირანაშვილი 

  ე)ფოლკლორული ანსამბლი ,,იაგუნდი“  ხელ-ლი დარეჯან ჩოჩია. 

 

 

2022 წელი 

 

1.  7 იანვარი- კონცერტი- ფოლკლორის ცენტრში არსებული კოლექტივების მონაწილეობით 

 

2. 19 იანვარი-თოჯინების თეატრი - პრემიერა 

                ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრთან არსებული თოჯინების 

სახალხო თეატრის სპექტაკლი "ჭირვეულები". 

ხელმძღვანელი: ნალიტა ამირანაშვილი 

სცენარისტი, რეჟისორი: ალიკა ნოდია. 

მხატვარ დიზაინერი: მერაბ კვანტალიანი, სერგო ხაზალია. 

მუსიკალური გაფორმება: ლელა ხვიჩია, ვალერი ნიკოლაიშვილი 

ხმის ოპერატორი: გიორგი კალანდია. 

მსახიობები: ვალერი ნიკოლაიშვილი , გიორგი სურმავა, თეონა დუდუჩავა, ლია ნარსია, 

ლელა ხვიჩია, ირინა წულაია, ნალიტა ამირანაშვილი. 

ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრის დირექტორი ზაზა ღადუა. 

 

3.  8-მარტი  

ფოლკლორის ცენტრთან არსებულმა ტრიო „ფაზის“-მა მონაწილეობა მიიღო 8 

მარტისადმი მიძღვნილ საქალაქო ღონისძიებაში, სადაც მათ მიერ შესრულებული იქნა 8 

მუსიკალური ნომერი. 

 



4.  21 მარტი 

 21 მარტი მოგეხსენებათ იყო მეთოჯინეთა საერთაშორისო დღე. ამასთან 

დაკავშირებით ფოლკლორის ცენტრთან არსებულმა თოჯინების სახალხო თეატრმა 

უმასპინძლა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ფოთის მე-3 საჯარო სკოლის პირველ 

კლასელებს. 

შეხვედრა საინტერესოდ წარიმართა,მსახიობებმა ბავშვებს დაანახეს თუ როგორ 

მზადდება თოჯინები და როგორ ხდება შემდგომში მათი სცენაზე  გაცოცხლება. 
 

 

5. 21 მარტი 

  21 მარტს ასევე აღინიშნა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,განათლების,სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა ღონისძიება, რომელსაც 

ესწრებოდნენ ამ კატეგორიის ბავშვები. ამ შეხვედრაზეც აქტიურად იყო ჩართული 

თოჯინების სახალხო თეატრიც,რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინეს საბავშვო 

სპექტაკლი "ჭირვეულები". 

 

6. 22 მარტი   

  ვოკალური ანსამბლ "იაგუნდის" წევრები დაჯილდოვდნენ დიპლომებით, რომელიც 

ღირსეულად მოიპოვეს გასული წლის დეკემბერში თბილისისა და ბათუმის ფესტივალებზე. 

 

7.  31 მარტს ფოლკლორის ცენტრის მიერ,  ფოლკლორის ცენტრის დარბაზში ჩატარდა 

ღონისძიება,   სახელწოდებით მოგზაურობა დროში 

 „აუწყვეტია კლდეთით პრომეთეს 

                                            დამცხრალა მთებში ზვავი...“    

 რომელიც მიეძღვნა, საქართველოში ჩატარებულ 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმს. 

 

 

8.   3 აპრილს კულტურის სტრატეგიის ფარგლებში, ჩატარდა  ჩარეტის ფესტივალი, სადაც 

წარმოდგენილი იყო ფოლკლორის კუთხე. თოჯინების სახალხო თეატრმა 

წარმოდგენილი საზპგადოებოსთვის და პატარებისთვის წარმოადგინა ნაწყვეტები 

სპექტაკლებიდან.  

 

 



9. 9 აპრილი 

9 აპრილის მემორიალთან გაიმართა ღონისძიება. მონაწილეობდა ფოლკლორის ცენტრში 

არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სამებას“ მოცეკვავეები. 

10. 2 მაისი 

  ქ.სენაკში აკაკი ხორავას სახელობის სახელმწიფო თეატრში ტარდება საქართველოს 

ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის I ტური. 

ეროვნულ ფესტივალში მონაწილეობს ღებულობენ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის 

ფოლკლორის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლი "ფაზისი". 

ქალთა "ტრიო ფაზისი". 

კვარტეტი "საუნჯე". 

სახალხო მთქმელები და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატები. 

 

11. 11 მაისი 

მცირეხნიანი პაუზის შემდეგ ვოკალური ანსამბლი "ფაზისი" აქტიურად შეუდგა 

მუშაობას და რეპეტიციებს განაგრძობს ჩვეულ რეჟიმში, ამჯერად უკვე ახალ 

ხელმძღვანელთან ნიჭიერ მუსიკოსთან -- ქალბატონ ნათია ჯანელიძესთან ერთად. 

ვოკალური ანსამბლი "ფაზისი" ძველი ნომრების აღდგენასთან ერთად მუშაობს ახალ 

რეპერტუარზე,რომელსაც წარმოუდგენს მსმენელს ახლო მომავალში. 

ანსამბლი მუდმივად მზად არის მონაწილეობა მიიღოს საქალაქო ღონისძიებებში და 

ასევე დაგეგმილი აქვს სოლო კონცერტით წარსდგეს მონატრებული მაყურებლის წინაშე. 

წარმატებებს ვუსურვებთ ვოკალურ ანსამბლ "ფაზისს" თავისს ახალ ხელმძღვანელთან-- 

ნათია ჯანელიძესთან ერთად. 

 

12. 11 მაისი 

ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრთან არსებულმა თოჯინების 

სახალხო თეატრმა წარმატებით დაიწყო ახალი სპექტაკლების ჩვენება ჩვენი ქალაქის 

საჯარო სკოლებში. 

დღეს მსახიობები წარსდგნენ ქ.ფოთის N2 საჯარო სკოლის მოსწავლეების წინაშე. 

მოგეხსენებათ გასული წლების განმავლობაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე 

(პანდემიის გამო) პატარები მოკლებული იყო მსგავსს სიამოვნებას, ალბათ ეს იყო დღეს 

საბაბი და მიზეზი ყოველივე იმ ზარ-ზეიმისა რაც ხდებოდა N2 საჯარო სკოლის 

დარბაზში. 

მსახიობები მოსწავლეების წინაშე წარსდგენენ ახალი სპეკტაკლით - "ჭირვეულები". 

წარმოდგენამ,რომელიც ბრწყინვალედ იყო გაფორმებული სხვადასხვა მუსიკალური 



ნომრებით, დიდი მოწონება დაიმსახურა. მსგავსი ღონისძიებები გაგრძელდება ყველა 

საჯარო სკოლებში. 

წარმატებები და მრავალი სიურპრიზები ჩვენს პატარებს და წარმატებები თოჯინების 

სახალხო თეატრის დასს. 

 

 

13. 19  მაისი ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრთან არსებულმა 

თოჯინების სახალხო თეატრმა წარმატებით აჩვენა სპეკტაკლი - "ჭირვეულები". 

ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიულ თეატრში. სპექტაკლს ესწრებოდნენ 

საჯარო სკოლის მოსწავლეები 

14. 28 მაისი- ბავშვთა თეატრალური ფესტივალი- „ქიზიყი -2022“ ფოკლორის ცენტრთან 

არსებული ბავშვთა თეატრალური სტუდია არგო/ ხელ-ლი გუჯა ქარაია/. 
            პიესა „წუნა და წრუწუნა“. დაჯილდოვდნენ 1 ხარისხის სიგელით. 

 

 

15. 1 ივნისი ბავშთა დაცვის დღის ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო თოჯინების სახალხო 

თეატრმა სპექტაკლით „ჭირვეულები“./ ხელ-ლი ნალიტა ამირანაშვილი 

  

16. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის დღე / ლოკაცია ფოთის ცენტრალური პარკი/ კონცერტი 

ნიჟარაში/ მონაწილეობდა ბავშვთა საესტრადო ბენდი და გოგონათა ჯგუფი „l-studio”. 

 

17. 1  ივნისს ფოკლორის ცენტრთან არსებული ბავშვთა თეატრალური სტუდია არგო 

თატრის დარბაზში მაყურებელს წარმოუდგენს პიესას „წუნა და წრუწუნა“. 

18. 9-10 ივნისი  ფოთის საერაშორისო პლენერის „პალიტრა ფოთი-2022“ ფარგლებში 

ფოლკლორის ცენტრის ანსამბლებმა, ფოლკლორული ანსამბლი „ფაზისი“ , 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ფაზისი“ ხალხურ საკრავთა შემსწავლელი წრე  იოანე 

ჯიბლაძის ხელმძღვანელობით, პლენერის ფარგლებში მოწვეულ სტუმრებს 

უმასპინძლეს. სტუმრები მოწვეულნი იყვნენმ იტალიიდან, 

ლატვიიდან,ლიტვიდან,ესტონეთიდან, უკრაინიდა და ბელორუსიიდან. ისინი გაეცნენ 

ქართულ ფოლკლორს, დაესწრნენ რეპეტიციებს და მონაწილეობა მიიღეს მუშა პროცესში. 

19. 11 ივნისი. ფოთის ცენტრალური პარკი. ნიჟარა. ფოლკლორის ცენტრში არსებული 

თეატრალური სტუდია „არგო“. სპექტაკლი „წუნა და წრუწუნა“.  

20.22 ივნისი ქ ზუგდიდი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე. თეატრალური სტუდია  

      ,,არგო“ ხელ-ლი ელგუჯა ქარაია სპექტაკლი ,,წუნა და წრუწუნა“ 

21 . 29 ივნისი VI საერთაშორისო კონკურს -ფესტივალი ,,ART 2022 წ კოლხი” ვოკალური  

       ანსამბლი ,,იაგუნდი“   ხელ-ლი დ ჩოჩია 

22. 14 ივლისი ქ. ზუგდიდი ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი პოლიკარპე  

       ხუბულავას  სახელობის II საერთაშორისო  ფესტივალი . ფოლკლორული ანსამბლი , 

        ,,ფაზისი“ ხელ-ლი ი.ტიკარაძე 

23.15 ივლისი მარტვილი ხელოვანთა საერთაშორისო გაერთიანება ,,ლეგენდების ქვეყანა“  



      საერთაშორისო ფესტივალი გალა- კონცერტი  .ფოლკლორული ანსამბლი ,,ფაზისი“   

      ხელ-ლი  ი.ტიკარაძე 

 

 

 

 

      24. 15 სექტემბერი ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღესთან დაკავშირებით          

გამართულ ღონისძებაზე ,,ცოდნის ზეიმი“ მონაწილეობა მიიღო თოჯინების სახალხო 

თეატრმა და საბავშვო ბენდმა/ ხელ-ლი  ვ. ნიკოლაიშვილი 

ხალხურ საკრავთა შემსწავლელი წრემ / ხელ-ლი  იოანე ჯიბლაძე,/ საესტრადო სტუდია 

L-STUDIO /ლელა ხვიჩიას ხელმძღვანელობით/ 

 

25. 20 სექტემბერს ფოთის საგამოფენო დარბაზმა, ფოტო-გამოფენას, ,,იაპონიის 

საკურა2022“ უმასპინძლა,გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო იაპონიის საელჩოს 

მდივნის იმანიში ტაკაოს მიერ იაპონიაში გადაღებული საკურას 

ფოტოები.ღონისძიებას დაესწრო თავად იმანიში ტაკაო.ღონისძიებაში 

მონაწილეობა მიიღო ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის 

ცენტრთან არსებულმა ქალთა ტრიომ და ხალხური საკრავების ბიჭუნათა 

ჯგუფმა ,,ერთობამ“ ხელ-ლი იოანე ჯიბლაძე. 

 

26. 2 ოქტომბერი , ქ.თბილისი სსიპ-საქართველოს მუზეუმის გიორგი ჩიტაიას სახელობის 

საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმი(თბილისის 

ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ)  თბილისობის დღესასწაულზე ,სადაც 

საქართველოს ყველა კუთხის გაცოცხლება ხდება, რეგიონები თავისი  კუთხის  

ეთნოგრაფიასა და კულტურას წარადგენენ მონაწილეობა მიიღო  ა(ა)იპ ,,ქალაქ 

ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრთან არსებულმა 

შემოქმედებითმა კოლექტივებმა: ქალთა ტრიო /ხელ-ლი ნ. ამირანაშვილი/, 

ფოლკლორული ანსამბლი ,,ფაზისი“ /ხელ-ლი ი. ტიკარაძე/ და ხალხური 

საკრავების ბიჭუნათა ჯგუფი ,,ერთობა“ ხელ-ლი იოანე ჯიბლაძე. 

 

27. ქ. ფოთი /7,8,9,10,11 oqtomberi/  შედგა ფოლკლორის ცენტრთან არსებული 

sabavSvo Teatraluri studia ,,argos”  სპექტაკლებიs Cveneba sajaro skolebis 

moswavleTaTvis Catarebis adgili valerian gunias saxelobis profesiuli Teatri.                                                                                                                            

წარმოდგენილი  იყო speqtakli  "wuna da wruwuna". 



28. წყალტუბო ---2022 წლის 22 ოქტომბერი  საქართველოს ახალგაზრდა 

შემოქმედთა ფედერაცია   ფოლკლორულ ფესტივალში აქტიური 

მონაწილეობისა და შეტანილი წვლილისათვის ხალხურ საკრავთა ჯგუფი 

,,ერთობა“ ხელ-ლი იოანე ჯიბლაძე დაჯილდოვდა დიპლომითა და მედლით. 

29. 2022 წლის 26 ოქტომბერი ჩატარებულ იქნა ფოლკლორის ცენტრის მიერ 

ღონისძიება მიძღვნილი ნანი გუგუშვილის, რობერტ ნადარაიას, ტარიელ 

თურქიასა და გიორგი ჯანელიძის ხსოვნისადმი.. 

     ფიქრის საბაბი---  ,,მე ლამაზი მეგობარი მყავდა“ 

სცენარის ავტორი შორენა სართანია 

ინსცენირება  შორენა სართანია 

ჩატარების ადგილი საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიის სამსახურის ეზო 

(ფოთის შუქურა) 

30. 2022 წლის 28 ოქტომბერი ქ. ზუგდიდი, კულტურის ცენტრი ეროვნული 

ფესტივალის II ტურის კონცერტზე მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა 

ანსამბლმა ,,ფაზისი“ ხელ-ლი ი. ტიკარაძე, ვოკალური კვარტეტი ხელ-ლი რ. 

ზარქუა, სახალხო მთქმელებმა რამაზ ლაგვილავა, ლუიზა ჩხეტია, შემკრები 

გიორგი იოსავა ზაირა გაბელია-გუნცაძის ლექსებისა და თვითნასწავლმა 

მხატვრებმა თამრიკო დობორჯგინიძე, სულიკო კალანდაძე. 

   მონაწილეები დაჯილდოვდნენ ლაურეატის წოდებითა და მადლობის 

სიგელებით. 

31. 2022 წლის 23 ნოემბერი ქ. თბილისი, საერთაშორისო საქველმოქმედო ცენტრი  ,,არტ-

ფესტი“-ს საკავშირო ფესტივალი ,,კოლხიდა --2022“, ჩატარების ადგილი  

გრიბოედოვის დრამატული  თეატრი, მონაწილეობა მიიღო ქორეოგრაფიულმა 

ანსამბლმა ,,ფაზისი“ ხელ-ლი ა.ამბალია. ანსამბლი დაჯილდოვდა დიპლომით 

ფესტივალში აქტიური მონაწილეობისათვის და  ლაურიატის წოდებით. 

32. 2022 წლის 3 დეკემბერიქ. ზუგდიდი ხელოვნების და კულტურის განვითარების 

ცენტრი ხელოვნების ფესტივალი  რიგით  მესამე ხელოვნების ფესტივალი ,, 

ქArtული”, ჩატარების ადგილი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე, მონაწილეობა 

მიიღო ხალხურ საკრავთა ჯგუფმა ,,ერთობა“    /ხელ-ლი იოანე ჯიბლაძე/ ჯგუფი 

დაჯილდოვდა  

ოქროს მედლითა და პრიზით  საუკეთესო შესრულებიოსათვის. /1 ადგილი/ 

33. 2022 წლის 14-19 დეკემბერი. ბაკურიანი თოჯინების თეატრების ფასტივალი ,,მზიანი 

საქართველო-2022“ .ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორის ცენტრის 

თოჯინების სახალხო თეატრმა / ხელ-ლი  ნალიტა ამირანაშვილი/საიდანაც 

დაბრუნდნენ წარმატებით და მოიპოვეს გამარჯვება შემდეგ ნომინაციებში: 

სპექტაკლის ორიგინალური მხატვრული გადაწყვეტა , საუკეთესო მსახიობი ქალი 

ნალიტა ამირანაშვილი. 



 

34. 2022 წლის 25 დეკემბერი ქალაქი ბათუმი საახალწლო ფოლკლორული ფესტივალში   

,,ART-BATUMI“ მოწვეული სტუმრის სტატუსით მონაწილეობა  მიიღო 

ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ,,სამება“ ხელ-ლი ს. დარახველიძე . ანსამბლი 

დაჯილდოვდა მადლობის სიგელებით. 

35. 29 დეკემბერი. ქალაქ სენაკში გამართულ საახალწლო კონცერტში მონაწილეობა 

მიიღო ფოლკლორის ცენტრის შემოქმედებითმა კოლექტივებმა : ქალთა ტრიო, 

ფოლკლორული ანსამბლი ,,ფაზისი“, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ფაზისი“, 

ხალხურ-საკრავთა ჯგუფი  ,,ერთობა“ 

36. 30 დეკემბერი ფოლკლორის ცენტრის შემოქმედებითმა კოლექტივებმა გამართა 

საახალწლო კონცერტი ქალაქის მოედანზე. 

 

 


