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14, 15, 16 სექტემბერი 

რიგის ახალი თეატრი / ბარიშნიკოვ ფროდაქშენს , 

ლატვია 

 

იოსიფ ბროდსკის ლექსების მიხედვით 

ბროდსკი / ბარიშნიკოვი 
რეჟისორი ალვის ჰერმანისი 

 

დრამა / ერთი მსახიობის წარმოდგენა 

ადგილი: კოტე მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი | დიდი სცენა 

ხანგრძლივობა: 90 წუთი უანტრაქტოდ 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uznOcibRPQk 

ბილეთები: პარტერი - 85, 70ლარი | აივანი - 40, 20 ლარი 

დასაწყისი 20:00 საათზე 

 

 
16 სექტემბერი 

ბადენის შტატსთეატრი, კარლსრუე / სამეფო უბნის 

თეატრი, გერმანია-საქართველო 

 

დათო გაბუნია 

ვეფხვი და ლომი 
რეჟისორი დათა თავაძე 

 

ადგილი: სამეფო უბნის თეატრი 

ხანგრძლივობა: 100 წუთი უანტრაქტოდ 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ghhFiJKGZcw 

ბილეთები: პარტერი - 35 ლარი | აივანი - 25 ლარი 

დასაწყისი 20:00 საათზე 

 

 
17, 18  სექტემბერი 

ცირკი ელვაზი, კანადა 

 
დეივ სენ-პიერის და ჟანო პენშოს ცირკი 

ცირკოპოლისი 
რეჟისორები დეივ სენ-პიერი და ჟანო პენშოს 

 

ადგილი: გრიბოედოვის თეატრი, დიდი სცენა 

ხანგრძლივობა: 85 წუთი უანტრაქტოდ 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=36EgQ2hkBeA 

ბილეთები: პარტერი 60, 55 ლარი | აივანი 30, 15 ლარი 
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დასაწყისი 20:00 საათზე 

20 სექტემბერი 

The Tiger Lillies/ თაიგერ ლილიზ, დიდი ბრიტანეთი 

 
პედერ ბიურმანი 
ედგარ ალან პოს მოჯადოებული სასახლე,  თაიგერ 

ლილიზ 

რეჟისორი პოლ გლოუბი 

 
მუსიკალური რეჟისორი: მარტინ ჟაკი 

მულტიმედია კონცერტი 
ადგილი: კოტე მარჯანიშვილის სახელობის 

 სახელმწიფო დრამატული თეატრი | დიდი სცენა 

ხანგრძლივობა:  90 წუთი, უანტრაქტოდ  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zuq-KsMcKnU 

ბილეთები: პარტერი - 70, 60 ლარი | აივანი - 35, 25 ლარი 

დასაწყისი 20:00 საათზე 

 

 

 

 

 

 

23 სექტემბერი 

თეატრი თალია, გერმანია 

 

ნინო ხარატიშვილის რომანის სასცენო ადაპტაცია 
ადაპტირებული ვერსიის ავტორები:  
იულია ლოხტე და ემილია ლინდა ჰაინრიჰი 

მერვე სიცოცხლე (ბრილკასთვის) 
რეჟისორი იეტე სტეკელი 

 

ადგილი: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი | დიდი სცენა 

ხანგრძლივობა: 295 წუთი, 2 ანტრაქტით 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V5x04N0wvYQ 

ბილეთები: 60, 50, 35, 25, 20, 15 ლარი 

დასაწყისი 19:00 საათზე 
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26 სექტემბერი 

ციაო ლიან არტი, ჩინეთი 

 

საბრძოლო ხელოვნება ცეკვის ენით 
რეჟისორი ციაო ლიანი  

 

ადგილი: გრიბოედოვის თეატრი, დიდი სცენა 

ხანგრძლივობა:  70 წუთი, ანტრაქტის გარეშე 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EmK1VKsQ4as 

ბილეთები: პარტერი 60, 40 ლარი | აივანი 30, 15 ლარი 

დასაწყისი: 20:00 საათზე 

 

 

26  სექტემბერი 

SthlmsMusikTeater SMT, შვედეთი 

 
ტექსტი და მუსიკა იან-ერიკ სეეფისა 

ფროიდის სიგარა 
რეჟისორი ანდრიას ბუნსტრა 

 

ადგილი: მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენა 

ხანგრძლივობა: 90  წუთი უანტრაქტოდ 

Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=dLjbf8NBSss 
ბილეთები: 20  ლარი 

დასაწყისი 20:00 საათზე 

 

 

30 სექტემბერი 

ხელების რიტმი, მალაიზია 

 

სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის მუსიკა,  
დასარტმელი ინსტრუმენტების თანამედროვე 
ხელოვნება                                                                             

დიალოგი კანს შიგნით 
არტ დირექტორი ბერნარ გო 

 

ადგილი: კოტე მარჯანიშვილის სახელობის 

 სახელმწიფო დრამატული თეატრი, დიდი სცენა 

ხანგრძლივობა: 85 წუთი, 1 ანტრაქტით 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-XuAYvY-bGM&feature=youtu.be 
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ბილეთები: პარტერი 35, 30 ლარი | აივანი 20, 15 ლარი 
დასაწყისი 20:00 საათზე 

 

ინიციატორები, მასპინძლები, პარტნიორები და მეგობრები- 

ყველა იმსახურებს ჩვენს გულითად მადლობას. 

 

მათ გარეშე ფესტივალი ვერ შედგებოდა! 

 

 

 


