
ბათუმი-თბილისის Xსაერთაშორისოფესტივალი“ღამისსერენადები” 

სამხატვრო ხელმძღვანელები - ლიანა ისაკაძე და გიორგი ისაკაძე 

 
 

პროგრამა 
 

ბათუმი, სასტუმრო „შერატონი“ 

 

 26აგვისტო  – საზეიმო გახსნა  

                                      იოსებ ბარდანაშვილის საიუბილეო კონცერტი  

  

კამერულიორკესტრი „საქართველოსვირტუოზები“ 

დირიჟორი–ვახტანგ მაჭავარიანი (ბელგია/საქართველო) 

სოლისტი–გია იაშვილი - ვიოლინო (ავსტრია/საქართველო) 

 
 

I განყოფილება 
 

ვ. ა. მოცარტი–„ღამის პატარა სერენადა“, სოლ მაჟორი, K. 525 
 

II განყოფილება 
 

ი. ბარდანაშვილი–„სერენადა“ვიოლინოსადასიმებიანებისთვის 

შესრულება ეძღვნება კომპოზიტორის 70 წლის იუბილეს 
 

ა. დვორჟაკი -“ სერენადა” მი მაჟორი, , თხზ. 22 

 

 

                            28 აგვისტო  

                                       ფესტივალი „ღამის სერენადები“  

                           ვიოლინოს ჯადოქარი – გეზა ჰოსზუ ლეგოცკი  
 

 

კამერულიორკესტრი „საქართველოსვირტუოზები“ 

დირიჟორი–ვახტანგ მაჭავარიანი (ბელგია/საქართველო) 

სოლისტი–გეზა ჰ. ლეგოცკი - ვიოლინო (უნგრეთი/აშშ) 

 

პროგრამა: ი.ს. ბახი, ნ. პაგანინი, ი. ბრამსი, კ. სენ-სანსი, პ. სარასატე 
 

 

                                  29აგვისტო  
 

 „ტანგოს საღამო“ 

პროექტის ავტორი - გია იაშვილი 



 

მონაწილეობენ:  გია იაშვილი - ვიოლინო (ავსტრია/საქართველო) 

მარიო სტეფანო პიეტროდარჩი - ბანდონეონი (იტალია) 

სოფია ბოროსი - გიტარა (ავსტრია/უნგრეთი) 

კამერულიორკესტრი „საქართველოსვირტუოზები“ 

 

პროგრამა: ასტორ პიაცოლა, არგენტინული ტანგოები 

თბილისის კონსერვატორიის დიდი დარბაზი 

 
 

2 სექტემბერი 

                               ოპერა ფანტაზია – გია იაშვილი  
 

 

კამერულიორკესტრი „საქართველოსვირტუოზები“ 

დირიჟორი–ვახტანგ მაჭავარიანი 

სოლისტი -გია იაშვილი - ვიოლინო (ავსტრია/საქართველო) 

 

I განყოფილება 
 

ვ. ა. მოცარტი–ღამის პატარა სერენადა, სოლ მაჟორი, K. 525 

ი. ბარდანაშვილი -სერენადა ვიოლინოსა და სიმებიანისთვის 

შესრულება ეძღვნება კომპოზიტორის 70 წლის იუბილეს 
 

II განყოფილება 

 
„ოპერა-ფანტაზია“ (პოპულარული არიები გადამუშავებული ვიოლინოსა და 

სიმებიანებისთვის) 

 

პროექტის ავტორი - გია იაშვილი 

 

 
4სექტემბერი 

                                               
კამერულიორკესტრი „საქართველოსვირტუოზები“ 

დირიჟორი–ვახტანგ მაჭავარიანი 

სოლისტები: ალექსანდრე კორსანტია - ფორტეპიანო (აშშ//საქართველო) 

ნათელა მარკოზაშვილი - ლიტავრები 

 

I განყოფილება 
 

 

ა. მაჭავარიანი - სიმფონია კამერული ორკესტრისთვის 

(კამერული ორკესტრის ვერსიის ავტორი ვ. მაჭავარიანი) 



 

 

 

II განყოფილება 

 

დ. შოსტაკოვიჩი - კამერული სიმფონია  დო მინორი,  თხზ. 110  (კვარტეტი #8) 

გ. უსტვოლსკაია - კონცერტი ფორტეპიანოს, ლიტავრებისა და სიმებიანებისთვის 

 

 

 

Batumi-Tbilisi X International Festival „Night Serenades” 

Artistic Directors – Liana Isakadze and GiorgiIsakadze 

 
Program 

 

Batumi, Hotel “Sheraton” 

 

August 26 
 

Chamber Orchestra “Georgian Virtuosi” 

Conductor – VakhtangMachavariani (Belgium/Georgia) 

Soloist – GiaIashvili – Violin (Austria/Georgia) 

 

I Part 

 

Mozart – “Little Night Serenade” in G Major, K. 525 

 

II Part 

 

I.Bardanashvili – Serenade for Violin and Strings 

Performance dedicated to the 70th anniversary of the composer 
 

A. Dvorak – Serenade in E Major, Op. 22 

 

 

August 28 
 

Chamber Orchestra “Georgian Virtuosi” 

Conductor – VakhtangMachavariani 

Soloist – Geza H. Legocky – Violin (Hungary/USA) 

 

Program: I. S. Bach, N. Paganini, I. Brahms, K. Saint-Saens, P. Sarasate 

 



 

August 29 

“Evening of Tango” 

Author of the Project – GiaIashvili 

 

Participants: GiaIashvili – Violin (Austria/Georgia) 

Mario Stefano Pietrodarchi  -Bandoneon (Italy) 

ZsófiaBoros – Guitar (Austria/Hungary) 

Chamber Orchestra “Georgian Virtuosi” 

Program: Astor Piazzolla and Argentinian Tangos 

Tbilisi Conservatoire Big Hall 
 

September 2 

 

Chamber Orchestra “Georgian Virtuosi” 

Conductor – VakhtangMachavariani 

Soloist – GiaIashvili – Violin (Austria/Georgia) 

 

I Part 

 

W. A. Mozart – “Little Night Serenade” in G Major, K. 525 

     I. Bardanashvili – Serenade for Violin and Strings 

Performance dedicated to the 70th anniversary of the composer 
 

II Part 

 

“Opera-Romance” (Popular Arias arranged for violin and strings) 

 

 

Author of the Project – GiaIashvili 

 

 

September 4 

 

Chamber Orchestra “Georgian Virtuosi” 

Conductor – VakhtangMachavariani 

Soloists: Alexander Korsantia – Piano (USA/Georgia) 

NatelaMarkozashvili – Timpani (Georgia) 

 

I Part 

 

A. Machavariani – Symphony for Chamber Orchestra (Author of the 

Chamber Orchestra Version – V. Machavariani) 

 



                                        II Part 

 

D. Shostakovich – Chamber Symphony in C minor, Op. 110 (Quartet #8) 

G. Ustvolskaya – Concerto for Piano, String Orchestra and Timpani 

 

 

 
 


