,,შემოდგომა ქედაში - 2018
საკონცერტო პროგრამა
პირველი ნაწილი
• ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“ - ,,მრავალაჟამიერ“
• ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული

ქორეოგრაფიული

ანსამბლი ,,ბეთლემი“ - ,,ფერხულ-ფარცა“
• ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული

ფოლკლორული

ანსამბლი ,,ჩანგი“ - ,,ოი ამა გენაცვალები“,

,,აჭარული

სატრფიალო“
• უხუცესთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი

,,ფესვები“- ცეკვა

,,ხორუმი“
• გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი ,,იაგუნდი“-,,აჭარული
შაირები“
• ქედის

საჯარო

სკოლის

ქორეოგრაფიული

ანსამბლი

,,ათინათი“- მუხამბაზი
• ინდივიდუალური შემსრულებელი ირინა დევაძე -,,ცა-ფირუზხმელეთ ზურმუხტო“
• კულტურის

ცენტრთან

არსებული

კვარტეტი

-,,გოგო,

ერთმანეთის თუ გინდა, რომ გავიგოთ“
• ქვედა მახუნცეთის საჯარო სკოლის ცეკვა
• ვაჟთა

ფოლკლორული

ანსამბლი

,,ელესა“-,,ევრი

და

მასპინძელსა“
• ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული

ქორეოგრაფიული

ანსამბლი ,,ბეთლემი“-ცეკვა ,,აფხაზური“
• ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“-,,ჩაღმა ჩაყრილო
ვენახო“
• ქედის

სახელოვნებო

ფოლკლორული

სკოლასთან

ანსამბლი

სალამურზე, ,,აჭარული პოპური“

არსებული

,,იასამანი“

-

გოგონათა
მელოდიები

• უხუცესთა

ქორეოგრაფიული

ანსამბლი

,,ფესვები“-ცეკვა

,,განდაგანა“
• გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი ,,იაგუნდი“-ეი ამო
• კულტურის ცენტრთან არსებული

კვარტეტი- ,,თუ

სიბერე

მოვა“
• ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული

ქორეოგრაფიული

ანსამბლი ,,ბეთლემი“-ცეკვა ,,კავკასიური“
• ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“ - ,,კალოსპირული“
• გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი ,,იაგუნდი“ -,,სინაკომსკვა“
• კულტურის

ცენტრთან

არსებული

კვარტეტი

-

,,ჩემი

საქართველო აქ არის“
• ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული
ანსამბლი ,,ბეთლემი“-ცეკვა ,,განდაგანა“

მეორე ნაწილი
საესტრადო კონცერტი

მოწვეული შემსრულებლები:
• უკრაინული ანსამბლი ,,ლიუბისტოკ“
• სულხან დევაძე
• იაგო დევაძე

ქორეოგრაფიული

ადგილობრივი შემსრულებლები:
• ხატია შარაძე
•

თათია მჟავანაძე

•

მარი ფარტენაძე

•

მარიეტა ჯაყელი

ბათუმის,

შოთა

რუსთაველის

სახელობის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ მერაბ ხალვაშს
ა (ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრის ფოლკლორის დარგის სპეციალისტის
ლია მახარაძის
მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ
პროფილით

ა(ა)იპ

არის

ორგანიზაციულ-

ქედის კულტურის ცენტრი თავისი

მრავალფეროვანი

მასობრივი

და

კულტურულ-საგანმანათლებლო,

საინფორმაციო

მუშაობის

ცენტრი,

რომელიც მუშაობს ხუთი ძირითადი მიმართულებით:
1. კულტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობა;
2. ფოლკლორული მუშაობა;
3. საბიბლიოთეკო მუშაობა;
4. მხატვრულ -შემოქმედებითი საქმიანობა;
5. მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობა.
კულტურის
აქცენტი

ცენტრმა,

გააკეთა

დაფუძნებიდან

ფოლკლორული

-2007

წლიდან-

მიმართულებით

დღემდე,

მუშაობაზე.

მოგეხსენებათ, ზემო აჭარა, ისტორიული სამხრეთ საქართველოს
დასავლეთ ნაწილში მდებარე, თავისი დიდებული წარსულით

ერთ-

ერთი გამორჩეული მხარეა. ამაზე მეტყველებს როგორც ხალხური
ზეპირსიტყვიერების

ნიმუშები,

ასევე,

ძეგლები.

დღემდე

შემორჩენილი

მატერიალური

კულტურის

კულტურის

ცენტრის

ფოლკლორის

დარგის სპეციალისტებმა ქედის მუნიციპალიტეტის

სოფლებში შეკრიბეს და დაკარგვას გადაარჩინეს ზეპირსიტყვიერი
ფოლკლორის
ასობით
ნიმუში. არა მარტო შეკრიბეს, არამედ
საკუთარი

შემოქმედებითი

რეპერტუარი

გაამდიდრეს

კიდეც

მოპოვებული მასალების მიხედვით. მიზანს წარმოადგენს ასევე არა
მარტო

ჩაწერილი ნიმუშების შეკრება, არამედ -პოპულარიზაციაც. ამ

მოტივით, 2015 წლიდან,

ურთიერთობა დაამყარეს ბათუმის შოთა

რუსთაველის
სახელობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ნიკო
ბერძენიშვილის სახელობის კვლევითი ინსტიტუტის ფოლკლორის,
დიალექტოლოგიისა და ემიგრანტული
განყოფილების
წარმომადგენლებთან,

ლიტერატურის კვლევის
რომლებმაც
მოიწონეს

აღნიშნული ნიმუშები და გადაწყვიტეს მათი დაბეჭდვა
საუნჯის“
ბათუმის

მეოთხე

ტომში.

სახელმწიფო

რომლებმაც

გადაწყვიტეს

ამ

საშურ

საქმეში

უნივერსიტეტის
დაბეჭდონ

მათ

,,აჭარული
მხარი

აუბა

ხელმძღვანელობამაც,

აღნიშნული

წიგნის

200

აქვს,

რომ

ეგზემპლარი.
ქედის

მუნიციპალიტეტის

მერიას

სურვილი

აღნიშნული წიგნის 100 ერთეული შეიძინოს მერიისათვის, ხოლო 50
ცალი საჩუქრად გადასცეს
კულტურის ცენტრის

ქედის კულტურის ცენტრს.

ასევე

ცენტრთან არსებულმა სასოფლო კლუბებისა

და კულტურის სახლების ხელმძღვანელებმაც სურვილი გამოთქვეს
შეიძინონ 29 ცალი წიგნი. სულ ჯამში 179 ცალი წიგნი.

