
“Arşın mal alan” “Yaşar”

MƏDƏNİYYƏT
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri
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AFİŞA

54

“Beş manatlıq gəlin”

“Lənət”

7

“Yeddi gözəl”

8Milli Teatr Günündə premyera



1 mart (14:00)
L.Vaynşteyn –

“Zoluşka” (opera)

 2 mart (18:30)
“Azerbaijan Design Award”

11 mart (19:00)
S.Raxmaninov –
“Aleko” (opera)

14 mart (19:00)
C.Verdi – “Aida” (opera)

18 mart (19:00)
Z.Hacıbəyov –

“Aşıq Qərib” (opera)

28 mart (19:00)
Ü.Hacıbəyli – “Leyli və Məcnun” 

(opera)

29 mart (14:00)
Ə.Abbasov –

“Qaraca qız” (balet) 
(Bəstəkarın anadan olmasının

100 illiyinə həsr olunur)

Nizami küç. 95     (012) 493 31 88

Azərbaycan
Dövlət Akademik 

Opera və
Balet Teatrı

Ü.Hacıbəyli – “Arşın mal alan”
8 mart (saat 19:00)

“Ar şın mal alan” da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin üçün cü və so-
nun cu mu si qi li ko me di ya sı dır. Ya zıl dı ğı dövr dən (1913) Azər bay-
can səh nə si nin bə zə yi olan, həm çi nin müx tə lif xa ri ci öl kə lər də və 
dil lər də ta ma şa ya qo yu lan əsər daima ta ma şa çı lar tə rə fi n dən rəğ-
bət lə qar şı la nır. Əbə di sev gi ma cə ra sı, bü tün qəh rə man la rın ar zu-
la dı ğı ya ra qo vuş ma sı ilə bi tən xoş bəxt son luq lu “Ar şın mal  alan” 
bu də fə teat rın Bey nəl xalq Qa dın lar Gü nü nə hə diy yə si ola caq. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ha fi z Qu li ye vin qu ru lu şun da oy na nı lan 
ta ma şa nı teat rın baş di ri jo ru Əy yub Qu li yev ida rə edə cək. Ta ma-
şa da Xalq ar tis  ti Gül yaz Məm mə do va, əmək dar ar tist lər Gü lüs tan 
Əli ye va, Fə rid Əli yev, İna rə Ba ba ye va, Ca han gir Qur ba nov, Tu ral 
Ağa sı yev, so list lər Ay sel İb ra hi mo va, Sa diq Mə li kov çı xış edir lər.

Gö zəl Ro zi na ya aşiq qraf Al ma vi va 
sev gi li si ni gör mək, ona qo vuş-
maq üçün han sı üsu la əl ata ca ğı nı 
bil mir. Çün ki qı zın ha mi si Don 
Ba zi lio Ro zi na nı kə nar şəx sin onun 
qa pı sı nı aç ma sı na im kan ver mir.

De mə li, qı zı gör mək üçün Don Ba zi-
lionun evi nə sər bəst ge dib-gə lə bi lən 
bi ri gə rək dir. Bu mə qam da çox bil-
miş bər bər Fi qa ro kö mə yə ça tır. 

Coak ki no Ros si ni nin məş hur 
ope ra sı nın bu də fə ki ta ma şa sı na 
uk ray na lı ar tist lər – Lvov Mil li 
Ope ra sı nın apa rı cı so lis ti, Uk ray-
na nın Əmək dar ar tis ti Ni ko lay 
Şul yak (Al ma vi va) və Odes sa Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti Boq dan Pan çen ko (Fi qa ro) 
da də vət edi lib .

Di gər rol lar da Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let  Teat-
rı nın so list lə ri – xalq ar tist lə ri Əli 
Əs gə rov (Don Ba zi lio), Ək rəm Po-
la dov  (dok tor Bar to lo), əmək dar 

ar tist lər İna rə Ba ba ye va (Ro zi na), 
Tu ral Ağa sı yev (Fiorel lo) və b. çı xış  
edə cək lər.

Ta ma şa nı teat rın baş di ri jo ru, 
Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev 
ida rə edə cək.
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Ş.Bədəlbəyli küç. 98         (012) 493 74 67

Bakı Musiqi Akademiyasının 
Opera studiyası

10 mart (saat 20:00)4 mart (saat 20:00)

F.Əmirov – “Nəsimi” (balet)
25 mart (saat 19:00)

Fik rət Əmi ro vun 
1973-cü il də yaz dı ğı 
bir pər də li ba let (lib-
rett  o müəl li fi  – Anar) 
da hi Azər bay can 
şairi İma dəd din Nə-
si mi nin 600 il li yi nə 
həsr olun muş du. 
Azər bay can  Döv lət 
Aka  de  mik Ope ra və 
Ba let Teat rı 2019-cu 
il də – şairin 650 il li yi 
mü na si bə ti lə ye ni dən 
bu əsə rə mü ra ciət 
edib. Ye ni lib rett  o nun 
müəl li fi  Əj dər Ul duz 
ta ma şa nın sü je ti ni üç 
şək lə bö lüb: Su fi  nin 
(Nə si mi nin) gənc li yi, 
Su fi  nin sə ya hət lə ri və 
Su fi  nin eda mı. Ta ma şa bi zə Nə si mi ni li rik qəh rə man yox, hə qi qət 
ax ta rı şın da olan mü tə fək kir şair ki mi təq dim edir. 

Ta ma şa nın qu ru luş çu ba let meys te ri Xalq ar tis ti Ka mil la Hü sey no-
va, mu si qi rəh bə ri və di ri jo ru Xalq ar tis ti Yal çın Adı gö zə lov, ge yim 
və səh nə tər ti bat çı la rı Xalq rəs sa mı Ra fi z İs ma yı lov və Əmək dar 
rəs sam Nüs rət Ha cı yev dir. Ba let də Anar Mi ka yı lov (Nə si mi), İs-
lam Məm mə dov (gənc Nə si mi), əmək dar ar tist lər Sa mir Sə mə dov 
(Nəimi) və Ni gar İb ra hi mo va (Nə si mi nin hə yat yol da şı), həm çi nin 
Di na ra Şi ri no va (Nə si mi nin qı zı) çı xış edir lər.

R.Behbudov küç. 12

(012) 493 94 15

Azərbaycan 
Dövlət 
Mahnı
Teatrı

5 mart (18:00)
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin tədbiri

9 mart (19:00)
“M.Teatr” – “Bir gecənin nağılı” tamaşası

10 mart (19:00)
“Laçın” teatr studiyası – “Arzular bağı” tamaşası

14 mart (18:00)
“Avaz” televiziya müsabiqəsi qaliblərinin yekun konserti

22, 23 mart (19:00)
Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin tədbiri 

“Şən və Hazırcavablar Klubu”

24 mart (19:00)
Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının konserti

28 mart (19:00)
Tatarıstan İctimai Fondunun tədbiri

R.Vaqapov adına tatar mahnı festivalı

30 mart (19:00)
Azərbaycan Televiziyasının Estrada festivalı C.Rossini – “Sevilya bərbəri”

7 mart (saat 19:00)



İ.Əfəndiyev – “Qarabağnamə”
29 mart (saat 19:00) 

Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin “Hökm dar və qı zı” pye si əsa sın da səh-
nə ləş di ri lən ta ma şa Qa ra bağ xan lı ğı nın Ru si ya im pe ri ya sı tə rə fi n dən 
iş ğal olun du ğu za man dan bəhs edir. İb ra him xa nın gər gin gün lər ya şa-
dı ğı, Azər bay can xan lıq la rı nı bir ləş dir mək cəhd lə ri nin nə ti cə siz qal dı ğı, 
qı zı Ağa bə yim xa nı mın xan lı ğın müs tə qil li yi ni qo ru maq na mi nə İran 
şa hı nın ev li lik qə ra rı nı qə bul et di yi mü rək kəb dö nəm də baş ve rən ha di-
sə lə ri bu gün kü Qa ra bağ dər di kon teks tin də hə yə can sız iz lə mək ol mur. 
Uzun il lər dir teat rın re per tuarın da olan, 2011-ci il də səh nə yo zu mu ye ni-
lə nən “Qa ra bağ na mə”nin qu ru luş çu re jis so ru Xalq ar tis ti Mə ra him Fər-
zə li bə yov dur. Ta ma şa da xalq ar tist lə ri Ka zım Ab dul la yev, Ra fi q Əzi mov, 
Fi rən giz Mü təl li mo va, Ra miz Mə lik, Ha cı İs ma yı lov, Sa bir  Məm mə dov, 
Əli Nur za də, Əj dər Hə mi dov, əmək dar ar tist lər Məs mə As lan qı zı, Anar 
Hey bə tov, Mir zə Ağa bəy li, Ka zım Hə sən qu li yev və baş qa la rı rol alıb.

C.Cabbarlı – “Yaşar”
6 mart (saat 19:00)

Ye ni lik və köh-
nə lik tə rəf dar-
la rı nın konf-
lik ti ye ni dən 
səh nə də dir. 
Ötən il Cə fər 
Cab bar lı nın 120 
il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə 
ha zır lan mış 
ta ma şa nın bə dii 
rəh bə ri Xalq 
ar tis ti Azər Pa şa 
Ne mə tov, qu ru-
luş çu re jis sor la rı 
Meh man Fə tul-
la yev və Emil 
Əs kə rov, qu ru-
luş çu rəs sa mı 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham Əs gə rov, bəs tə ka rı Xalq 
ar tis ti Si ya vuş Kə ri mi, işıq üz rə rəs sa mı Ra fael Hə sə nov, 
re jis sor as sis ten ti Nər min Hə sə no va dır. 
Baş qəh rə ma nı Əmək dar ar tist El nar Qa ra yev oy na yır. Di gər 
rol lar da xalq ar tist lə ri Ra miz Mə lik, Nu rəd din Meh di xan lı, Əli 
Nur za də, Cə fər Na miq Ka mal, əmək dar ar tist lər Rə şad Bəx ti-
ya rov, Məs mə As lan qı zı, Ay şad Məm mə dov, Meh ri ban Xan la-
ro va, El şən Rüs tə mov, El xan Qu li yev və baş qa la rı çı xış edir lər.

1 mart (19:00)
“Samur” Ləzgi Milli Mədəniyyət

Mərkəzinin tədbiri
Cəvahir Abdulovanın

“Vətən” adlı solo konserti 

7 mart (19:00)
C.Məmmədquluzadə -

“Dəli yığıncağı”

8 mart (19:00)
İ.Əfəndiyev -

“Mənim günahım”

18-22 mart
(11:00, 13:00, 15:00, 17:00)

Novruz şənlikləri

25 mart (19:00)
“Şah Mat” teatrının tamaşası

Füzuli  meydanı  1

 (012) 596 62 47

Azərbaycan
Dövlət Akademik
Milli Dram Teatrı

M.F.Axundzadə – “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”
10 mart (saat 19:00)

147 il əv vəl, 1873-cü ilin 10 mar tın da Azər bay can pe şə kar mil li 
teat rı nın əsa sı məhz bu ta ma şa ilə qo yu lub. Mir zə Fə tə li Axund-
za də nin maarif çi gö rüş lə ri – yax şı hökm dar ar zu su ko me di ya da 
mə həb bət ma cə ra sı və məişət dra mı nın için dən ke çir. 
Əgər və zir Mir zə Hə bi bin Tey mur ağa ya nif rə ti ol ma say dı, üs-
tə lik, Xan da və zi rin gənc və gö zəl bal dı zı Ni sə xa nım la ev lən-
mək fi k ri nə düş mə səy di, yə qin bu sər gü zəşt baş qa cür cə rə yan 
edə cək di... 
Mər hum re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu-
nun 2011-ci il də qu ru luş ver di yi ta ma şa nın bəs tə ka rı Xalq ar tis ti 
Si ya vuş Kə ri mi, rəs sa mı Rə şid Şe rif dir. Əsas rol la rı xalq ar tist lə ri 
Nu rəd din Meh di xan lı, Sa bir Məm mə dov, Cə fər Na miq Ka mal, 
əmək dar ar tist lər Mə ta nət Ata ki şi ye va, Şə la lə Şah və ləd qı zı, Əmi-
nə Ba ba ye va oy na yır.
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“Romantik caz axşamı”
8 mart (saat 20:00)

Ame ri ka lı caz ifa çı sı Ro nald Bey ker (Ba ker) Oha yo şta tı nın Ober lin şə-
hə rin də kon ser va to ri ya nı bi ti rib. 1992-ci il də Fran sa ya kö çüb və tez lik lə 
məş hur la şıb. Caz sə nə ti nə tru ba ifa çı sı ki mi baş la yan Ro nald Bey ker 
vo kal çı ki mi də şöh rət qa za nıb. 
7 so lo al bo mu ilə “Müasir ca zın ən yax şı al bom la rı” sı ra sın da yer alan 
ifa çı ilk də fə Ba kı da caz hə vəs kar la rı nın qar şı sın da çı xış edə cək. 
Üs lu bun da cə sa rət li eks pe ri ment lər edən Bey ker 1950-ci il lə rin ca zı na 
xas olan mü rək kəb emo sional me saj və har mo ni ya ilə çı xış edir. O, 
Ame ri ka ca zı nın Kliff  ord Braun və Dizzy Gil les pie (tru ba ifa çı la rı), Nat 
King Co le (piano çu və vo kal çı) ki mi əf sa nə vi ifa çı la rı nın da vam çı sı dır.

6, 12, 30 mart (19:00)
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tədbiri

17 mart (19:00)
“Unudulmayanlar” layihəsində xanəndə Hacı Hüsünün xatirə gecəsi 

Dənizkənarı Milli Park          (012) 497 89 70 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi

Maykl Bublenin hitləri 
səslənəcək

7 mart (saat 20:00)
İtal yan ifa çı Fa bio Le po re ka na da lı est ra-
da mü ğən ni si Maykl (Mic hael) Bub le nin 
məş hur hit lə ri ni caz imp ro vi za si ya sın da 
təq dim edə cək.



Bülbül pr. 35          (012) 498 84 67

Heydər Əliyev Sarayı

4 “Xonçalı Novruz gəlir”
22 mart (saat 13:00)

Hey dər Əli yev 
Sa ra yı Nov ruz 
bay ra mı tə ti li gün-
lə rin də uşaq la rı 
ma raq lı, mu si qi li 
və əy lən cə li na-
ğıl- ta ma şa ilə 
se vin di rə cək. Hər 
il ol du ğu ki mi, 
Nov ru zun se vi lən 
per so naj la rı Ko sa 
və Ke çəl şən li-
yin əsas si ma la rı 
ola caq lar. Se vim-
li qəh rə man lar 
uşaq la ra Nov ruz 
bay ra mı, ba ha rın 

gə li şi, Nov ruz çər şən bə lə ri və di gər adət-ənə nə lər 
haq da mə lu mat ve rə cək, müx tə lif oyun lar ke çi rə-
cək lər. Uşaq lar Ko sa və Ke çə lin mə zə li de yiş mə lə-
rin dən iba rət səh nə cik lə ri, mil li və müasir rəqs lə ri 
iz lə yə bi lə cək lər.

4, 5, 6, 7, 8 mart (19:00)
“Bu şəhərdə” şou proqramı          

  
22 mart (21:00)

Populyar müğənni Araşın konserti

25 mart (19:00)
Müğənni Damlanın“Dedilər” adlı

solo konserti

Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”
baleti paytaxtın baş səhnəsində

13, 15, 16 mart (saat 19:00)
Ko ri fey bəs tə kar Arif Mə li ko vun “Mə həb bət 
əf sa nə si” ba le ti uzun il lər dən son ra tən tə nə li 
şə kil də müəl li fi n və tə ni nə qa yı dır. “Mə-
həb bət əf sa nə si”nin prem ye ra sı 1961-ci il də 
Le ninq rad Ope ra və Ba let Teat rın da (in di ki 
Sankt-Pe ter burq Ma riinsk Teat rı) ke çi ri lib. 
Ta ma şa nın qu ru luş çu ba let meys te ri Yu ri 
Qri qo ro viç, rəs sa mı Si mon Vir sa lad ze, di-
ri jo ru Ni ya zi olub. 1962-ci il də ba let Ba kı-
da – Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rın da gös tə ri lib. Əsər müx tə lif 
öl kə lə rin 60-dan çox teat rın da nü ma yiş 
olu nub.
Hey dər Əli yev Sa ra yın da ya rım əsr ön cə ki 
qu ru luş və tər ti bat da təq dim olu na caq ta-
ma şa da Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
trup pa sı, Azər bay can Döv lət Rəqs An samb-

lı nın so list lə ri və Ba kı Xo reoq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın tə lə bə lə ri çı xış edə cək-
lər. Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nə Xalq ar tis ti 
Yal çın Adı gö zə lov di ri jor luq edə cək.

4 mart (19:00)
Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – 
Ağaverdi Paşayev

Solist – Rəvanə Qurbanova (xanəndə)

6 mart (19:00)
Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət 

Kamera Orkestri
Dirijor – Mustafa Mehmandarov

Solist – Cəmilə Qarayusifl i (violin)

10 mart (19:00)
Görkəmli xanəndə, Xalq artisti
Canəli Əkbərovun 80 illiyinə
həsr olunmuş yubiley gecəsi

Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri 
(bədii rəhbər – Ağaverdi Paşayev)

13 mart (19:00)
Aşıq Ələsgərin xatirəsinə həsr olunmuş 

“Ulu Göyçəm” adlı xeyriyyə konserti

23 mart (19:00) 
Novruz bayramına həsr olunan

Rəqs festivalı

26 mart (19:00)
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 

Balet Teatrının Simfonik orkestri
(bədii rəhbər və baş dirijor –

Əyyub Quliyev)

İstiqlaliyyət küç. 10          (012) 497 36 09

Azərbaycan 
Dövlət Akademik 

Filarmoniyası

“Zərif dünya” adlı konsert
2 mart (saat 19:00)

8 Mart – Bey nəl xalq Qa dın lar 
Gü nü nə həsr olun muş kon sert 
proq ra mın da Q.Qa ra yev adı-
na Azər bay can Döv lət Ka me ra 
Or kest ri və so list lər – Xalq ar tis ti 
Fi dan Ha cı ye va (sop ra no), əmək-
dar ar tist lər Nər giz Əli ya ro va 
(piano), Fə ri də Mə li ko va (ka man-
ça), bey nəl xalq və res pub li ka mü-
sa bi qə lə ri laureat la rı Oya Er gün 
(sop ra no), Na tə van Hə sə no va 
(qa nun), Rə fi  qə Qu lu za də, La lə 
Əh mə do va, Cə ma lə Ab din za də (piano), Sə riy yə Nə si bo va, Su rə Rü fət (violin)  Ay tən Rüs-
təm li (ka man ça), həm çi nin Pi kə Axun do va (bəs tə kar) iş ti rak edə cək.

28 May küç. 41          (012) 493 75 37

Filarmoniyanın Kamera 
və orqan musiqisi zalı

2 mart (15:00)
Niyazi adına 22 nömrəli Musiqi 

məktəbi
şagirdlərinin konserti

5 mart (19:00)
“Gənclərə dəstək” layihəsi 

çərçivəsində
8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar 

Gününə
həsr olunmuş konsert

14 mart (19:00)
Hamburq xorunun konserti 

(Almaniya)

“Musiqinin rəngi” adlı konsert
6 mart (saat 19:00)

Xalq ar tis ti, ope ra ifa çı sı 
Fi dan Ha cı ye va və onun rəh -
bər  lik et  di  yi Vo kal mu si qi 
mək tə bi tə lə bə lə ri nin “Mu-
si qi nin rən gi” ad lı kon ser ti 
ke  çi  ri  lə  cək. F.Hacıyeva və 
ye  tir  mə  lə  ri  nin budəfəki mu-
siqi axşamı 8 Mart – Bey nəl-
xalq Qa dın lar Gü nü nə həsr 
olu na  caq.

18 mart (saat 19:00)

8 mart (saat 19:00) 
9 mart (saat 21:00)

Bakı Konqres 
Mərkəzi

Təbriz küç.         (012) 404 18 81



1 mart (19:00)
R.Kuni – “Kişi, qadın, 

pəncərə... məşuq”

4 mart (19:00 –
Kamera zalı)

A.Puşkin – “Motsart və 
Salyeri” (premyera)

6 mart (19:00)
Q.Səid –

“Əli və Nino”

7 mart (19:00)
İ.Berqman –

“Payız sonatası”

8 mart (19:00)
P.Qladilin –

“Afi na axşamları”
     

11 mart (19:00)
ƏSA teatrının

tamaşası

13 mart (19:00)
C.Cabbarlı –

“Sevgiyə görə bağışla” 
(“Aydın”)

14 mart (19:00)
C.Ostin –

“Qürur və qərəz”
             

15 mart (19:00)
Elçin – “Stalin” 

(premyera)

21 mart (19:00)
V.Muxaryamov – 

“Sürprizlər günü”

22 mart (19:00)
K.Qoldoni –

“Sinyor 
Todero-xuliqan”

27 mart (19:00)
V.Denisov –

“Sanset bulvarı” 
                                      

28 mart (19:00)
Anar –

“Yuxularımdan çəkil” 
(“Təhminə və Zaur”)         

29 mart (19:00)
Y.Poddubnaya – 

“Kraliçanın sonuncu 
ehtirası” 

 
UŞAQLAR ÜÇÜN

1 mart (12:00)
V.Reznikova – “Durna 
balığının buyruğu ilə”

7 mart (12:00)
A.Puşkin – “Çar 

Saltan, knyaz Qvidon 
və şahzadə qu quşu  

haqqında nağıl”

8 mart (12:00)
V.Neverov 

– “Düyməcik” 

14 mart (12:00)
A.Puşkin – “Ölü çariça 

və yeddi bahadır 
haqqında nağıl” 

15 mart (12:00)
V.Neverov –

“Gəlin, nağıla baxaq”

20 mart (12:00, 15:00)
“Ələddinin,

şahzadə Jasminin və 
Cin-lampanın ruhunun 

macəraları”

21 mart (12:00, 15:00)
V.Neverov –

“Nağılı tap! – 5”

22 mart (12:00, 15:00)
V.Neverov – “Düyməcik” 

28 mart (12:00)
V.Neverov –

“Üç donuz balası, 
Qırmızıpapaq və
boz canavarlar”

29 mart (12:00)
V.Neverov –

“Nağılı tap! – 5”

Xaqani küç. 7          (012) 493 00 63

Azərbaycan
Dövlət Akademik
Rus Dram Teatrı 

N.Qoqol – “Evlənmə”
20 mart (saat 19:00)

Dün ya da rus di lin də ta ma şa oy na yan elə bir teatr yox dur ki, 
bö yük rus klas si ki Ni ko lay Qo qo lun “Ev lən mə” ko me di ya sı-
na mü ra ciət et mə sin. İl lər son ra Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Rus Dram Teat rı da bu pye si ye ni dən ta ma şa ya qo yub. 
Ta cir qı zı Aqaf ya Ti xo nov na ya bir dən-bi rə dörd nə fər 
el çi dü şür. Əs lin də, kö nül lü el çi dü şən üç nə fər dir, qı zın 
da ha çox bə yən di yi İvan Pod ko le sin isə dos tu Kok ça ro-
vun tə ki di və ara çı Fyok la İva nov na nın sə yi ilə ev lən mə yə 
ra zı la şır. Am ma son da… 
“Ev lən mə”nin qu ru luş çu re jis so ru Emin Mi rab dul la yev, 
ge yim üz rə rəs sa mı Ol qa Ab ba so va, tər ti bat çı rəs sa mı 
Alek sandr Fyo do rov dur. Ta ma şa da Xalq ar tis ti Alek sand ra 
Ni ku şi na, Əmək dar ar tist Ri ta Əmir bə yo va, akt yor lar Bel la 
Sa vi na, Oleq Əmir bə yov, Tey mur Rə hi mov, Yu ri Omel çen-
ko, Ya ros lav Tri fo nov, Zaur Te re qu lov və b. rol alıb lar.

N.Gəncəvi – “Yeddi gözəl”
10 mart (saat 19:00)

Ni za mi Gən cə vi nin “Yed di gö zəl” poema sı əsa sın da ha zır-
lan mış ta ma şa da dün ya gö zəl lə ri nin Bəh ram şa ha da nış dı-
ğı əh va lat lar ma raq lı səh nə həl li ilə təq dim edi lir. Ta ma şa-
çı nı yor ma maq üçün gah köl gə teat rı ele ment lə rin dən, gah 
da mas ka la rın kö mə yin dən is ti fa də edi lib. Əsər də ki saf 
yed di rən gin fəl sə fi  yo zu mu ta ma şa da da ha ay dın açı lır. 

Ta ma şa nı teatr mü ba di lə si proq ra mı çər çi və sin də Lit va dan 
də vət olun muş qu ru luş he yə ti səh nə ləş di rib: qu ru luş çu 
re jis sor Yo nas Vayt kus, qu ru luş çu rəs sam Ar tu ras Şi mo nis, 
ge yim üz rə rəs sam Sand ra St raukay ke, mu si qi tər ti bat çı sı 
Al gir das Mar ti nay tis dir. Rol lar da əmək dar ar tist lər Fuad 
Os ma nov, Naina İb ra hi mo va, Maq sud Məm mə dov, akt-
yor lar Mu rad Məm mə dov, Tey mur Rə hi mov, Mi la na Mar-
da xa no va, Ye ga nə Hü seyn li, Bel la Sa fi  na, Ol qa Ar sent ye va, 
Oleq Əmir bə yov, Fə ri də Nes te ren ko və b. çı xış edir lər.

M.F.Axundzadə – “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”
19 mart (saat 19:00)

Mir zə Fə tə li nin öl məz ko me di ya sı teat rın təf si rin də tək cə köh nə-
lik lə ye ni li yin, ailə də yər lə ri ni qo ru maq adı al tın da cə ha lət lə sa va-
dın mü ba ri zə si ki mi de yil, həm də Qa ra bağ tə biəti nin, məişə ti nin 
təs vir və təb liğ olun du ğu səh nə əsə ri dir. Ko me di ya nın məz mu nu 
hər kə sə mə lum ol sa da, ta ma şa ye ni səh nə yo zu mu və akt yor la-
rın öz qəh rə man la rı na ya naş ma sı ba xı mın dan ma raq lı dır. 
Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru Xalq ar tis ti Alek sandr Şa-
rovs ki, mu si qi tər ti bat çı sı Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va qif 
Gə ray za də, səh nə tər ti bat çı sı Xalq rəs sa mı Ta hir Ta hi rov, ge yim 
üz rə rəs sa mı Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx riy yə Xə lə fo va dır. 
Rol la rı xalq ar tist lə ri Mə bud Mə hər rə mov, Sə fa Mir zə hə sə nov, 
Na tal ya Şa rovs ka ya, əmək dar ar tist lər Fuad Os ma nov, Sal man 
Bay ra mov, Mə lək Abas za də və b. ifa edir lər.

5

Bülbül pr. 20

(012) 493 28 18

Nizami
Kino

Mərkəzi
İçərişəhər, M.Maqomayev küç. 20

(012) 498 13 21

Bakı Marionet Teatrı

“Leyli və Məcnun”
28 mart (saat 20:00)
Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ley li və Məc nun” ope-
ra sı əsa sın da ha zır la nan 
ta ma şa 2016-cı il dən Ba kı 
Ma rionet Teat rı nın re per-
tuarın da dır. 14 pər də li 
ma rionet ta ma şa sı üç ilə 
ha zır la nıb.
Ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru və rəs sa mı Tər lan Qor çu, mu si qi aran-
ji man çı sı Sal man Qəm bə rov, kuk la us ta sı Ten giz 
Xal va şı, işıq iş lə ri üz rə rəs sam Azər Mux ta rov, 
səh nə qur ğu la rı nın müəl li fi  İl kin Mir zə yev dir.



C.Cabbarlı – “Oqtay Eloğlu”
10 mart (saat 19:00)

Cə fər Cab bar lı nın 
“Oq tay Eloğ lu” pye-
si teatr fə dailə ri nin, 
hə ya tı nı sə nət siz 
tə səv vür et mə yən 
in san la rın hə yat və 
sə nət sev gi si ba rə-
də dir. Əsə rə qu ru luş 
ve rən Xalq ar tis ti 
Va qif Əsə dov ta ma-
şa nı səh nə için də 
səh nə ki mi qu ra raq 
əsas qəh rə man lar 
– Oq tay və Fi rən gi-
zin ta le lə ri nə fərq li 
ba xış dan ya na şıb. 

Ta ma şa nın rəs sa mı Mus ta fa Mus ta fa yev, mu si qi tər ti bat çı-
sı Şam xal Nov ruz lu dur. Əsas rol lar da Xalq ar tis ti Qur ban 
İs ma yı lov, əmək dar ar tist lər El şən Rüs tə mov, Şöv qi Hü-
sey nov, El nur Hü sey nov, El nur Kə ri mov, həm çi nin Gü nel 
Məm mə do va, Sə bi nə Məm mə do va, As ya Ata ki şi ye va, El şən 
Ha cı ba ba yev, Anar Sey ful la yev və b. çı xış edir lər.

“Durna balığı” (rus dilində)
13 mart (saat 16:00)

21, 25 mart (saat 18:00) 
Ta ma şa “Dur na ba lı ğı nın buy ru ğu ilə” ad lı rus xalq 
na ğı lı nın mo tiv lə ri əsa sın da ha zır la nıb.  

Teat rın rus böl mə sin də ha zır la nan ta ma şa nın qu ru-
luş çu re jis so ru Anar Məm mə dov, qu ru luş çu rəs sa mı 
Əf şan Əsə do va dır. Müx tə lif kuk la me xa nizm lə ri 
və can lı akt yor oyu nu nun sin te zin dən ər sə yə gə lən 
ta ma şa da ba la ca teatr se vər lər əsl na ğıl lar alə mi nə 
dü şə cək lər. Rol la rı Rauf Ba ba yev, Li na Məm mə do va 
və Araz Hə sən li ifa edir lər.

C.Məmmədquluzadə – “Dəli yığıncağı”
29 mart (saat 19:00)

Ağıl lı la rın, yə ni nor mal 
dü şün mək qa bi liy yə ti nə 
ma lik in san la rın nə dən 
də li, də li lə rin, yə ni psi xi 
prob le mi olan la rın isə 
ağıl lı sa yıl dı ğı cə miy yə tin 
düş dü yü bə la nın kö kü nü 
tap maq niy yə ti da şı yan 
ta ma şa bö yük Mir zə Cə-
li lin 150 il lik yu bi le yi nə 
sə nət töh fə si dir. Ta ma şa nın 
qu ru luş çu re jis so ru Xalq 
ar tis ti Cən nət Sə li mo va dır. 
Əsə rin fərq li səh nə re dak-
si ya sı nın müəl li fi  İl qar 
Fəh mi, qu ru luş çu rəs sa mı 
Tel man Şı xı yev, bəs tə ka rı 
Fi ru din Al lah ver di dir.

“Də li yı ğın ca ğı”nda rol la rı xalq ar tist lə ri Ya sin Qa ra yev, Ağa xan 
Sal man lı, əmək dar ar tist lər Şöv qi Hü sey nov, No fəl Və li yev, 
həm çi nin  Ra mil Məm mə dov, Ay gün Fə tul la ye va, Anar Sey ful la-
yev və b. ifa edir lər.

1 mart 
A.Şaiq – “Tıq-tıq 

xanım” (14:00)
M.Füzuli – “Leyli və 

Məcnun” (19:00)
 

3 mart (19:00)
“Rebus” teatrının 
tamaşası – “Ürək 

planetinin sakinləri” 

7 mart
A.Salmanlı – 

“Möcüzəli pillələr” 
(14:00)

Xalq artisti Xuraman 
Hacıyevanın 75 illik 

xatirəsi nə it haf
M.F.Axundzadə –

“Sərgüzəşti-vəziri-
xani-Lənkəran” 

(19:00)

8 mart
A.Puşkin –

“Qızıl balıq” (14:00)
Ə.Haqverdiyev – 

“Pəri cadu” (19:00)

13 mart (19:00)
P.Nurəliyeva –
“Mən öləndə 

ağlama”
(kiçik səhnə)

14 mart
P.Pançev – “Dörd 

əkizin nağılı” (14:00)
İ.Zəyniyev – 

“Varislər” (19:00)

15 mart
H.X.Andersen –
“Çirkin ördək 
balası” (14:00)

M.Servantes –
“Don Kixot” (19:00)

19 mart (14:00, 16:00)
 P.Culliford –

“Şirinlər”

22 mart (12:00, 14:00)
Azərbaycan
xalq nağılı – 

“Göyçək Fatma”

23 mart (12:00, 14:00)
A.Şaiq – “Danışan 

gəlincik”

24 mart (12:00, 14:00)
P.Nurəliyeva –

“Qoğalın 
sərgüzəştləri”

25 mart (12:00, 14:00)
Azərbaycan
xalq nağılı –

“Məlikməmməd” 

26 mart (12:00, 14:00)
Azərbaycan
xalq nağılı –

“Tənbəl Əhməd”

27 mart
T.Vəliyeva – “Cəza” 
(19:00, kiçik səhnə)

28 mart 
C.Svift – “Qulliver 

Cırtdanlar 
ölkəsində” (14:00)

E.E.Şmidt – “Tanrıya 
14 məktub” (19:00)

31 mart (19:00)
Anar – “Şəhərin

qış gecələri”
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Nizami küç. 72     (012) 493 88 52

Azərbaycan Dövlət 
Gənc Tamaşa÷ılar 

Teatrı

1 mart (12:00, 14:00, 16:00)
Z.Rüfətoğlu – “Yeddi nar çubuğu” 

6 mart
C.Barri – “Piter Pen” (12:00, 14:00)
Rus xalq nağılı – “Maşa və Ayı”

(16:00, rus dilində)  

7 mart
V.İlyuxov – “Oyaq gözəl” (12:00, 14:00)

“Oyaq gözəl” (16:00, rus dilində)  

8 mart
N.Kazımov – “Ələddin” (12:00, 14:00)

Azərbaycan xalq nağılı –
“Şəngülüm, Məngülüm” (16:00)  

13 mart (12:00, 14:00)
L.Bomon – “Gözəl və bədheybət” 

14 mart
K.Kollodi – “Pinokkionun 
sərgüzəştləri” (12:00, 14:00)

“Pinokkionun sərgüzəştləri”
(16:00, rus dilində)  

15 mart
Rus xalq nağılı – “Qoğal” (12:00, 14:00)

“Qoğal” (16:00, rus dilində)  

19 mart
K.Ağayeva – “Göyçək Fatma”

(12:00, 14:00)
C.Rodari – “Çipollino”

(16:00, rus dilində)  

20 mart
A.Şaiq – “Tıq-tıq və Taq-taqın nağılı” 

(12:00, 14:00, 16:00)
Rus xalq nağılı – “Maşa və Ayı”

(18:00, rus dilində)  

21 mart (12:00, 14:00, 16:00)
Ərəb xalq nağılı –

“Əlibaba və qırx quldur”

22 mart
Rus xalq nağılı – “Turp”

(12:00, 14:00, 16:00)
Rus xalq nağılı – “Qoğal”

(18:00, rus dilində)  

23 mart
M.Seyidzadə – “Cırtdan”

(12:00, 14:00, 16:00)
M.Seyidzadə – “Üç cəsur”

(18:00, rus dilində)  

24 mart (18:00)
Rus xalq nağılı – “Qoğal” (rus dilində)

25 mart (12:00, 14:00, 16.00)
S.Marşak – “Pişiyin evi”

26 mart
Rus xalq nağılı – “Maşa və Ayı”

(12:00, 14:00, 16:00)
“Maşa və Ayı” (18:00, rus dilində)  

27 mart
A.Lindqren – “Karlson” (12:00, 14:00)

“Karlson” (16:00, rus dilində)  

28 mart
Azərbaycan xalq nağılı –

“Ağ babanın nağılı” (12:00, 14:00)
Azərbaycan xalq nağılı –

“Şəngülüm, Məngülüm” (16:00)  

29 mart
N.Kazımov – “Ələddin” (12:00, 14:00)

C.Rodari – “Çipollino”
(16:00, rus dilində) 

A.Şaiq adına 
Azərbaycan 

Dövlət
Kukla Teatrı 

Neftçilər pr. 36

(012) 492 64 25

Ş.Perro – “Qırmızıpapaq” 
24 mart (saat 12:00, 14:00, 16:00)

Şarl Per ro nun bu na ğı lı qə lə mə al ma sın dan 
üç əsr dən çox vaxt ke çib, bu müd dət də əsə-
rin ne çə də fə, ne çə dil də nəşr olun du ğu nu, 
ta ma şa ya qo yul du ğu nu he sab la maq qey ri-
müm kün iş dir. Əsas mə sə lə bu dur ki, “Qır-
mı zı pa paq” səh nə dən düş mür, uşaq la rın da 
so nu nu bil di yi bu na ğı la ma ra ğı azal mır.

Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da məş hur 
na ğıl fərq li ver si ya da təq dim edi lir. Baş re jis-
sor Qur ban Mə si mo vun qu ru luş ver di yi ta-
ma şa ya Dov şan, Qar ğa ki mi per so naj lar əla və 
olu nub. Ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa mı Rə va-
nə Ya qu bo va, bəs tə ka rı Vü qar Ca mal za də dir.



V.Klim – “Medeya sekvensiya” 
14 mart (saat 19:00)

Qə dim yu nan 
ədə biy ya tın-
dan üzü bə ri 
dra ma turq la rın 
və teatr la rın 
Me de ya sev gi si 
tü kən mir. La kin 
V.Kli min “Me de-
ya sek ven si ya” 
əsə ri nin möv-
zu su bir qə dər 
fərq li dir. Söh bət 
teatr da Me de ya 
ro lu na id dialı iki akt ri sa nın mü na si bə tin dən ge dir. Ömür bo yu Me de-
ya ro lun da oy na ma ğın həs rə ti ni çək miş yaş lı akt ri sa hə min ro lun da ha 
ca van akt ri sa ya ve ril di yi xə bə rin dən sar sı lır. İki akt ri sa ara sın da səh nə 
ar xa sın da baş la yan konfl  ikt səh nə də ki ta ma şa dan da ha gər gin ke çir. 

Re jis sor Mi ka yıl Mi ka yı lo vun qu ru luş ver di yi ta ma şa da əmək dar ar tist-
lər So na xa nım Mi ka yı lo va və Gül zar Qur ba no va çı xış edir lər.

V.Şekspir – “Lənət” 
29 mart ( saat 19:00)
Vil yam Şeks pi rin “III 
Ri çard” pye si əsa sın da ha-
zır la nan ta ma şa da in san-
la rın ha ki miy yət hə ris li yi-
nin sə bə bi nə, “in san ni yə 
lə nət lən mək dən qorx ma-
dan bü tün bun la rı edir?” 
sualı na ca vab ax ta rı lır.  

Ta ma şa ya bol qa rıs tan-
lı re jis sor Xris to Stoy çev 
qu ru luş ve rib. Ta ma şa nın 
rəs sa mı da Bol qa rıs tan dan 
də vət edil miş Ol qa Bos ye va, re jis so ru Gü nay Sətt  a ro va dır. Səh nə əsə rin-
də əmək dar ar tist lər So na xa nım Mi ka yı lo va (Mar qa ri ta) və Qa sım Na ğı 
(Be kin gem), akt yor lar Oq tay Meh di yev, Vü qar Ha cı yev (Ri çard), El gün 
Hə mi dov (Be kin gem), Na tə van Qey ba ni (Mar qa ri ta), Züm rüd Qa sı mo va 
və Tə ra nə Ocaq ver di ye va (Kra li ça Ye li za ve ta) çı xış edir lər.

Yuğ Dövlət
Teatrı 

Neftçilər pr. 36

(Kukla teatrının binası)  

(012) 492 64 25

Azadlıq  pr.  75          (012) 441 47 56

Azərbaycan Dövlət
Pantomima Teatrı

1 mart (18:00)
B.Əhmədli – “Ağbığlılar” 

8 mart (18:00)
B.Xanızadə – “Adagio”

21 mart (18:00)
N.Rüstəmov, S.Bədəlova – “Underground”

22 mart (18:00)
E.Rzayev – “Kişilər və qadınlar”

29 mart (18:00)
N.Qəribova, C.Dadaşov – “Katarsis”

1 mart (19:00)
İ.Fəhmi –

“Mənəm... mən”

7 mart (19:00)
R.Akutaqava – 

“Müəmmalı
bir qətlin

üç versiyası”

10 mart (19:00)
M.Vişnyak –

“Kloun BizzZ”

15 mart (19:00)
S.Haqverdiyeva –
“Metamorfoza”

29 mart (19:00)
İ.Fəhmi –

“Mənəm... mən”

1 mart (14:00)
Ərəb xalq nağılı əsasında – 
“Əlibaba və qırx quldur” 

2 mart (19:00)
“Human” teatrının “Mənim” 

tamaşası

6 mart (19:00)
M.F.Axundzadə – “Müsyö 

Jordan və dərviş Məstəli şah”

13 mart (19:00)
M.F.Axundzadə – “Sərgüzəşti-

vəziri-xani-Lənkəran”

14 mart (14:00)
A.Babayev – “Nağıllar aləmində”

21, 22, 24 mart (11:00, 13:00, 15:00)
X.Əlibəyli – “Dovşanın ad günü”

27 mart (19:00)
C.Məmmədquluzadə – “Anamın 

kitabı”

28 mart 
X.Əlibəyli – “Dovşanın ad 

günü” (11:00)
C.Cabbarlı – “Solğun çiçəklər” 

(15:00)

7E.Rzayev – “Qoca və mələk”
7 mart (saat 18:00)

... Zi bil qu tu-
su nu eşə lə yib 
için dən nə lə ri sə, 
mə sə lən, sa la-
mat ki tab, bö yük 
qol saatı, kloun 
ob ra zı nı ta mam-
la yan qır mı zı 
bu run, bir də 
qlo bus çı xa ran 
qə ri bə Qo ca. Bir 
də onun bom-
boz, küs kün lük 
do lu hə ya tı na 
can ve rən, hə yat 
eş qi bəxş edən 
ye ni yet mə Qız. 
Qey ri-mü na sib za man da rast laş sa lar da, bu iki in sa nın 
bir-bi ri nə mə nə vi eh ti ya cı bö yük dür. Bu eh ti yac öm rü-
nün qü rub ça ğı nı ya şa yan Qo ca ilə bö yük hə ya tın sübh 
ça ğı nı xa tır la dan Mə lə yi ha ra la ra apa rıb çı xa ra caq?...

Səh nə əsə ri nin ide ya sı, sse na ri si və qu ru lu şu El nur 
Rza ye və, plas tik həl li Xalq ar tis ti  Bəx ti yar Xa nı za də yə 
məx sus dur. Ta ma şa da müəl lif – El nur Rza yev və akt ri sa 
Ley la Ata ye va  çı xış edir lər.

S.Hacıyeva, B.Əhmədli – “Dejavü”
28 mart (saat 18:00)

...Ge cə dir. Qa dın stu-
lun üs tün də yu xu ya 
ge dib. Qa pı açı lır, 
ki şi içə ri da xil olur və 
xa nı mı nın stu lun üs-
tün də yat dı ğı nı gö rür. 
Eh mal ca onu pen cək-
lə ör tür. Bu za man 
qa dın oya nır və onun 
gə li şi nə se vi nir...

Sə hər. Saat zəng ça lır. 
On lar tə ləs dik lə rin-
dən bir-bi ri nin pal ta-
rı nı ge yi nir lər. Qa dın 
ki şi nin pen cə yin dən 
mək tub ta pır və əri-
nin baş qa qa dın la 
olan şə kil lə ri ni gö rür. 
Mü ba hi sə baş la yır, qa dın ki şi ni ev dən qo vur... 

Ye nə ge cə. Qa dın stu lun üs tün də ya tıb və üzə rin də pen cək 
gö rü nür. Qə fi l yu xu dan oya nır, mək tu bu pen cə yin ci bin də 
ax tar ma ğa baş la yır... və bü tün baş ve rən lə rin yu xu ol du ğu-
nu an la yır...

Ta ma şa nın müəl lifl  ə ri və ifa çı la rı Sə bi nə Ha cı ye va və Bəh-
ruz Əh məd li dir.

Şuşa
Dövlət

Musiqili
Dram Teatrı

A.Şaiq – “Danışan gəlincik”
7 mart (saat 11:00); 15 mart (saat 14:00)

Ab dul la Şaiqin bu əsə ri həm 
də bö yük lər üçün dür. Ne cə 
et mək la zım dır ki, uşaq xoş-
bəxt bö yü sün? Uşa ğın dos tu 
var sa, öz ya şı dın dan meh-
ri ban lıq gö rür sə, yax şı dav-
ra nış nü mu nə lə ri ilə əha tə 
olu nur sa, o za man şəx siy yət 
ki mi ye ti şə bi lər. 

“Da nı şan gə lin cik” ta ma şa sı nın qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar ar-
tist Loğ man Kə ri mov, rəs sa mı Va leh Məm mə dov, mu si qi tər ti bat çı sı 
Əmək dar ar tist Azad Məm mə dov dur. Rol la rı Zəh ra Sa la ye va, Ni gar 
Məm mə do va, Gü nel İma no va, Püs tə xa nım Zey na lo va, Ay bə niz Ca han-
gi ro va və başqaları ifa edir lər.

S.S.Axundov küç. 6

(012) 561 74 55
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R.Hacıyev – “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində)
6 mart (saat 19:00) 

Gör kəm li bəs tə kar Rauf 
Ha cı ye vin “Qaf qaz lı 
qar daş qı zı” li rik ko me di-
ya sı əl li il dir ki, səh nə dən 
düş mür. Ye ni qu ru la caq 
ailə yə qa zanc mən bə yi 
ki mi ba xan Ca van şi rov 
və Bə bir li ki mi in san-
lar la qar şı lıq lı sev gi yə 
üs tün lük ve rən gənc lə rin 
(La lə, Arif, Na tə van və 
Bu ba) konfl  ik ti üzə rin də 
qu rul muş ta ma şa xoş bəxt 
son luq la bi tir. La kin qəh-
rə man la rı bu na apa ran 
yol heç də ha mar de yil… 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi Alik Usu bo vun qu ru luş ver di yi ta ma şa nın rəs sa mı 
Dmit ri Çer ba ci, ba let meys ter lə ri əmək dar ar tist lər Ye le na və Za kir Ağa yev lər-
dir. Rol la rı Xalq ar tis ti İl ham Na miq Ka mal, əmək dar ar tist lər Nər giz Kə ri mo va, 
Səidə Şə ri fə li ye va, Svet la na Bu lax, Bo ris Qrafk  in və b. oy na yır.

S.Rüstəmov, M.S.Ordubadi – “Beş manatlıq gəlin” 
10 mart (saat 19:00 – premyera)

Mil li Teatr Gü nün-
də sə nət se vər lə rə 
ye ni ta ma şa təq dim 
olu na caq. Bəs tə kar 
Səid Rüs tə mov və 
ya zı çı-dra ma turq 
Məm məd Səid 
Or du ba di nin bir gə 
ər sə yə gə tir di-
yi, 1940-cı il dən 
müx tə lif qu ru luş-
lar da Aka de mik 
Mu si qi li Teat rı nın 
re per tuarın da yer 
al mış “Beş ma nat-
lıq gə lin” səh nə yə 
qa yı dır.
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Əs gə ro vun qu ru luş ver di yi ta ma şa da xalq 
ar tist lə ri İl ham Na miq Ka mal, Fat ma Mah mu do va, əmək dar ar tist lər Nov ruz 
Əli yev, Ələk bər Əli yev, Na dir Xa sı yev, İq rar Sa la mov, akt yor lar Möy lə Mir zə li-
yev, Ağa xan Şə ri fov, Gül ca han Sa la mo va, Ül viy yə Əli ye va, Meh ri ban Za lı ye va 
və baş qa la rı iş ti rak edə cək lər. Ta ma şa nın qu ru luş çu di ri jo ru Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Fəx rəd din Ata yev, qu ru luş çu ba let meys ter lə ri əmək dar ar tist lər – Za kir 
və Ye le na Ağa yev lər, xor meys te ri Əmək dar ar tist Va qif Məs ta nov, qu ru luş çu 
rəs sa mı Əmək dar rəs sam Na bat Sə mə do va dır.

1 mart (19:00)
O.Kazımi, R.Heydər – “Qızıl toy”

7 mart
Ş.Perro – “Yatmış gözəl və cırtdanlar” 

(12:00)
F.Sücəddinov, T.Vəliyeva –

“Mən dəyərəm min cavana” (19:00)

8 mart
E.Sabitoğlu, E.Şvarts – “Qırmızıpapaq” 

(12:00, rus dilində)
İ.Sadıqov – “Molla Nəsrəddinin

beş arvadı” (19:00)

13 mart (19:00)
Ü.Hacıbəyli – “Ər və arvad”

14 mart
A.Xayt, A.Kurlyandski –

“Bir dayan, canavar!” (12:00, rus dilində) 
S.Rüstəmov, M.S.Ordubadi –
“Beş manatlıq gəlin” (19:00)

15 mart
O.Zülfüqarov, R.Heydər –

“Dəcəl çəpişlər” (12:00)
V.Hüqo –“Paris Notr-Dama ithaf” (19:00)

20 mart (19:00)
Ü.Hacıbəyli – “O olmasın, bu olsun”

21 mart
Novruz şənliyi (12:00)

Ü.Hacıbəyli – “O olmasın, bu olsun” 
(19:00)

22 mart
Novruz şənliyi (12:00)

Ü.Hacıbəyli – “Arşın mal alan” (19:00)

23 mart
Novruz şənliyi (12:00)

Ü.Hacıbəyli – “O olmasın, bu olsun” 
(19:00)

24 mart (19:00)
Ü.Hacıbəyli – “O olmasın, bu olsun”

25 mart (19:00)
Ü.Hacıbəyli – “Arşın mal alan”

27 mart (19:00)
İ.Kalman – “Silva” (rus dilində)

28 mart (12:00)
 Rus xalq nağılı – “Qoğal”  (rus dilində)

29 mart
A.Rıbnikov, A.Tolstoy – “Buratino” (12:00)

Elçin, F.Allahverdi – “Baladadaşın
toy hamamı” (19:00)

Ə.Səmədli –
“Toya bir gün qalmış”

28 mart (saat 19:00)
Əli Sə məd li nin “To ya bir gün qal mış” 
ko me di ya sı bir ailə nin tim sa lın da in-
san la rın mad di ri fah na mi nə mə nə vi 
də yər lə rin üs tün dən ne cə keç mə sin dən 
bəhs edir. Oğ lu nun to yu na bir gün 
qal mış və zi fə li şəxs dün ya sı nı də yi şir. 
Onun hə yat yol da şı isə bu nu ha mı-
dan giz lə mə yi qə ra ra alır. Dü şü nür ki, 
əri nin ölü mü to yun tə xi rə sa lın ma sı ilə 
ya na şı, on la rın bir sı ra ma raq la rı na da 
zər bə vu rar. Ailə ha zır lıq la rı nı da vam 
et di rir. Və qə fi l dən “ölü” ayı lır. Əsl 
hən ga mə də bun dan son ra baş la yır... 
Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Əs gə rov dur. 
Baş rol la rı Xalq ar tis ti Afaq Bə şir qı zı və Əmək dar ar tist Ələk bər Əli yev oy na yır.

Zərifə Əliyeva pr. 8       (012) 498 13 21

Azərbaycan
Dövlət Akademik 
Musiqili Teatrı

29 mart
(saat 20:00)
Dün ya şöh rət li 
caz mü ğən-
ni si, beş də fə 
“Qrem mi” 
mü ka fa tı sa-
hi bi Da yan 
Rivs (Dian ne 
Reeves) Hey dər 
Əli yev Mər kə-
zin də kon-
sert ve rə cək. 
Mü ğən ni ən 
yax şı sim fo nik 

or kestr lər və caz qrup la rı ilə əmək daş lıq edib, 
Ber lin Fi lar mo ni ya Or kest ri nin so lis ti, Los 
An ce les Fi lar mo ni ya sı nın caz üz rə ilk bə dii 
rəh bə ri olub. 2018-ci il də ABŞ-ın Mil li İn cə-
sə nət Fon du Da yan Riv si ABŞ-da caz ifa çı la rı 
üçün ən yük sək təl ti fə – «Caz us ta sı» (“Jazz 
Mas ter”) adı na la yiq gö rüb.

14 mart
(saat 19:00)
Bal tik ya nı öl kə-
lə rin mu si qi çi-
lə rin dən iba rət 
“Kre me ra ta 
Bal ti ka” or kest-
ri nin (bə dii rəh-
bər – sk rip ka çı 
Gi don Kre mer) 
fran sız piano çu 
Lyu ka De barq 
ilə bir gə kon sert 
proq ra mın da 
Fe rens List, 

Kşiş tof Pen de rets ki, Me çis lav Vayn berq və Mi-
loş Ma gi nin əsər lə ri təq dim edi lə cək.

Heydər Əliyev pr. 1          (012) 505 60 01

Heydər Əliyev Mərkəzi
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