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ძვირფასო მეგობრებო,

დღეს განსაკუთრებული დღეა. ჩვენი 
ასოციაცია “ვივაჩე” (შვეიცარია) 
აღნიშნავს 10 წლის და UNICEF 
შვეიცარია/ლიხტენშტაინი 60 წლის 
იუბილეს. ამავე დროს, შვეიცარიის 
საელჩო საქართველოში ხსნის ახალ 
შენობას. ეს ყოველივე ჩვენ გვინდა 
ავღნიშნოთ საიუბილეო საქველმოქმედო 
კონცერტით საქართველოში ბავშვების 
საგანმანათლებლო პროექტების 
დასახმარებლად. შემოწირული თანხები 
თანაბრად განაწილდება საქართველოს 
UNICEF-სა და ასოციაცია “ვივაჩე”-ს შორის. 

ბავშვობაში მე თავად გამოვცადე 
მხარდაჭერის მნიშვნელობა და სიკეთე. 
მისი დახმარებით შევძელი მონაწილეობა 
მიმეღო საერთაშორისო კონკურსებსა 
და მასტერკლასებში. ამიტომ მე მსურს 
ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსებისათვის 
გამეწია ისეთივე დახმარება, როგორიც 
თავის დროზე აღმომიჩინეს მე. 

დღეს თქვენ წინაშე წარსდგებიან 
კონკურსების ახალგაზრდა 
გამარჯვებულები - მომავლის 
ვარსკვლავები - შვეიცარიიდან და 
საქართველოდან. დიდი მადლობა მათ 
ვინც მხარი დაუჭირეს დღევანდელ 
საღამოს. შემოწირულობის ანგარიშის 
ნომერს თქვენ იხილავთ ბუკლეტის უკანა 
გვერდზე.

გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს,

Dear Friends of Music, Dear Friends of Georgia,

Today is a very special day. Association Vivace 
(based in Switzerland), celebrates its 10th 
anniversary. UNICEF Switzerland/Lichtenstein 
looks back on a 60-year history and, at the same 
time, the Swiss Embassy in Tbilisi opens its new 
building. We want to celebrate all this with a 
Jubilee Charity Concert in favour of educational 
projects for children in Georgia. The donations 
will go equally to Georgian UNICEF and 
Association Vivace.

During childhood, I myself experienced just 
how important support and affection are. This 
enabled me to take part in major international 
competitions and master classes. That is why I 
would like to pass on the help I once received, 
especially from Switzerland, to other Georgian 
children and youth.

Enjoy our young music competition winners –
the stars of the future – from Switzerland and 
Georgia, who will play for you today. Many 
thanks to those who have supported, and 
continue to support, our commitment. On the 
back of this program booklet, you’ll find the 
donation account.

We wish you a delightful concert,

President of the 
Association “Vivace”  
Tamara Kordzadze

ასოციაცია “ვივაჩე”-ს 
პრეზიდენტი 
თამარ კორძაძე

Vice president of the 
Association “Vivace”  
Ralf Kostgeld

ასოციაცია “ვივაჩე”-ს 
ვიცე-პრეზიდენტი 
რალფ ქოსთგელდი

BRANDING & 
COMMUNICATION PARTNER

Zelebrand International GmbH 
Strategy / Branding / Technology 
Zurich, Switzerland 
welcome@zelebrand.com 
www.zelebrand.com
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UNICEF, გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, 70 
წელზე მეტი გამოცდილებით საგანგებო 
სიტუაციებში დახმარების სფეროში, 
მიმართულია მსოფლიოს ბავშვების 
გადარჩენისა და კეთილდღეობის 
ხელშეწყობისკენ. მისი მოღვაწეობის 
სფეროში შედის ჯანდაცვა, კვება, 
განათლება, წყალმომარაგება და 
სანიტარია, აგრეთვე ბავშვების დაცვა 
ძალადობისგან, ექსპლუატაციისგან 
და სპიდისგან. UNICEF ფინანსდება 
ნებაყოფლობითი შემოწირულობების 
მეშვეობით. შვეიცარიის და 
ლიხტენშტაინის UNICEF-ის კომიტეტი არის 
UNICEF-ის წარმომადგენლობა შვეიცარიასა 
და ლიხტენშტაინში. უკვე 60 წელია რაც 
შვეიცარიის და ლიხტენშტაინის UNICEF 
მუშაობს ბავშვებისთვის, როგორც თავიანთ 
ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

წელს ჩვენ ვზეიმობთ 60 წლის იუბილეს და 
გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის 30 
წელს.

UNICEF, the United Nations Children’s Fund, 
with over 70 years of experience in development 
co-operation and emergency relief, works towards 
ensuring the survival and wellbeing of children 
worldwide. Its remit includes health, nutrition, 
education, water and sanitation, as well as the 
protection of children against abuse, exploitation, 
violence, and AIDS. UNICEF is financed solely 
through voluntary contributions. The Committee 
for UNICEF Switzerland and Liechtenstein is 
UNICEF’s representation in Switzerland and 
in Liechtenstein. UNICEF Switzerland and 
Liechtenstein has been working for children for 
60 years now, at home and abroad. 

This year we are celebrating the 60th 
anniversary and 30th anniversary of the 
Convention on the Rights of the Child. 

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში 
მოხარულია, გაცნობოთ შვეიცარიის 
საელჩოს ახალი შენობის ინაუგურაციის 
შესახებ, რომელიც წარმოადგენს 
შვეიცარია საქართველოს ურთიერთობის 
სიმბოლოს. შვეიცარიისა და საქართველოს 
წარმატებული და ორმხრივად სასარგებლო 
ურთიერთობა მრავალ წელს ითვლის 
და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ეს 
პარტნიორობა კვლავაც გაგრძელდეს და 
სასიკეთო იყოს ორივე მხარისთვის.

შვეიცარული და ქართული კულტურის 
პოპულარიზაცია წარმოადგენს შვეიცარიის 
საელჩოს საქმიანობის განუყოფელ 
ნაწილს. დღევანდელი კონცერტი ნათელი 
მაგალითია ამ ორი ქვეყნის ნიჭიერი 
მუსიკოსების დაახლოებისა.

ჩვენ მადლობას ვუხდით ვივაჩეს 
ასოციაციას, რომელსაც ეკუთვნის ამ 
კონცერტის ჩატარების იდეა. ჩვენ 
აგრეთვე დიდ მადლობას ვუხდით ყველა 
ჩვენს პარტნიორს, რომელთაც დიდი 
წვლილი მიუძღვით ჩვენს წარმატებულ 
საქმიანობაში საქართველოში.

შვეიცარიის ელჩი საქართველოში 
პატრიკ ფრანცენი

The Embassy of Switzerland in Georgia is 
delighted to inaugurate its new building, which 
serves as a symbol of our continued commitment 
to our relations with Georgia. Switzerland and 
Georgia have enjoyed a prosperous and mutually 
beneficial collaboration for many years and we 
strive to continue and further our partnership. 

The promotion of both Swiss and Georgian culture 
is an integral part of the Embassy’s work here in 
Georgia. Tonight’s concert is an excellent example 
bringing together young talented musicians from 
both countries to play in harmony. 

We thank the Vivace association for offering 
us this concert as part of our celebrations. We 
would like to also thank all our partners, which 
have been instrumental for the success of our 
work here in Georgia. 

The Ambassador of Switzerland to Georgia 
Patric Franzen

შვეიცარიული და 
ლიხტენშტაინის 
იუნისეფის შესახებ

About UNICEF 
Switzerland and 
Liechtenstein

შვეიცარიის საელჩო 
საქართველოში

Embassy of 
Switzerland in Georgia

© UNICEF/UN040275/Gurgenidze
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JOSEPH HAYDN 
(1732 – 1809)

Violin Concerto N1 in C major 
Allegro Moderato

Arthur Traelnes 
Violin

Georgian Sinfonietta

FELIX MENDELSSOHN 
(1809 – 1847)

VOLKMAR ANDREAE 
(1879 – 1962)

Rondo Capriccioso, op.14 

Bacchantischer Tanz, op.20

Alexander Sahatci 
Piano

CLAUDE DEBUSSY 
(1862 – 1918)

Danse Sacrée et Danse Profane Tjasha Gafner 
Harpe 

Georgian Sinfonietta

GEORGE ENESCU 
(1881 – 1955)

Cantabile et Presto Nana Goliadze 
Flute

Mariam Karkarashwili 
Piano

IGOR STRAVINSKY – 
SANDRO NEBIERIDZE 
(1882 – 1971)

“The Rite of Spring” 
Transcription for solo piano

Sandro Nebieridze 
Piano

OSKAR BÖHME 
(1870 – 1938)

PAOLO BARATTO 
(1929 – 2008)

Ballet Scene

Helvetia

Ganvai Friedrich 
Trompete 

Georgian Sinfonietta

ASTOR PIAZZOLLA 
(1921 – 1992)

REVAZ LAGIDZE 
(1921 – 1981)

Invierno Porteno

Rondo Toccata

Tamara Kordzadze 
Piano

Georgian Sinfonietta

იოზეფ ჰაიდნი 
(1732 – 1809)

სავიოლინო კონცერტი N1 
დო მაჟორი 
Allegro Moderato

არტურ თრაელნესი 
ვიოლინო

საქართველოს 
სინფონიეტა

ფელიქს მენდელსონი 
(1809 – 1847)

ვოლკმარ ანდრეაე 
(1879 – 1962)

რონდო კაპრიჩიოზო, op.14 

Bacchantischer Tanz, op.20

ალექსანდრე საჰათჩი 
ფორტეპიანო

კლოდ დებიუსი 
(1862 – 1918)

Danse Sacrée et Danse Profane ტიაშა გაფნერი 
არფა

საქართველოს 
სინფონიეტა

ჯორჯ ენესკუ 
(1881 – 1955)

Cantabile et Presto ნანა გოლიაძე 
ფლეიტა

მარიამ ყარყარაშვილი 
ფორტეპიანო

იგორ სტრავინსკი – 
სანდრო ნებიერიძე 
(1882 – 1971)

“კურთხეული გაზაფხული” 
ტრანსკრიფცია სოლო 
ფორტეპიანოსთვის

სანდრო ნებიერიძე 
ფორტეპიანო

ოსკარ ბოემე 
(1870 – 1938)

პაოლო ბარატო 
(1929 – 2008)

საბალეტო სცენა

ჰელვეტია

განვაი ფრიდრიჰი 
საყვირი

საქართველოს 
სინფონიეტა

ასტორ პიაცოლა 
(1921 – 1992)

რევაზ ლაღიძე 
(1921 – 1981)

Invierno Porteno

რონდო ტოკატა

თამარ კორძაძე 
ფორტეპიანო

საქართველოს 
სინფონიეტა

Program
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მოპოვებული აქვს პირველი პრიზები შემდეგ საერთაშორისო 
კონკურსებზე: Swiss Youth Music Competition, Riviera Music 
Competition (შვეიცარია), Città di Bardolino და Premio Rotary 
per la Musica (იტალია). ასევე მოპოვებული აქვს ბახის 
სპეციალური პრემია  Il Piccolo Violino Magico-ს კონკურსზე, 
პირველი პრემია და სპეციალური პრიზი კლასიკური სონატის 
საუკეთესო შესრულებისთვის Concorso Internazionale Giovanni 
Musicisti-ს კონკურსზე (იტალია), აგრეთვე მაყურებელთა, 
ორკესტრის და მე-3 პრიზი Tibor Junior Violin Competition-ზე 
(შვეიცარია). არტური სწავლობს ქ. ლოზანას კონსერვატორიაში 
გიულა სტულერის კლასში. მიწვეული იყო გიდონ კრემერის 
ყოველწლიური ფესტივალის გახსნაზე ქალაქ რიგაში. არტური 
ასევე დაინტერესებულია ჯაზით და მოპოვებული აქვს პირველი 
პრიზები Suisa-ს ფონდის, შვეიცარიის Jazz & Pop და შვეიცარიის 
ახალგაზრდულ მუსიკალურ კონკურსებზე. 

1st prize at the Swiss Youth Music Competition, the Riviera Music 
Competition (Switzerland), the Città di Bardolino, the Rotary Club Premio 
Rotary per la Musica (Italy). Special Bach prize at the Il Piccolo Violino 
Magico, the Primo Premio Assoluto prize, a Premio Sonata Classica prize at 
the Concorso Internazionale Giovanni Musicisti (Italy); Audience, Orchestra 
and 3rd prize at the Tibor Junior Violin Competition (Switzerland).

Arthur studies at the Lausanne Conservatory under Gyula Stuller. He was 
invited by Gidon Kremer to Riga at the opening concert of his annual 
festival. Arthur is also passionately interested in jazz piano and won 
1st prize at the Swiss Jazz & Pop competition; the Swiss Youth Music 
Competition and Special Prize at the Suisa Foundation.

ვიოლინო 
17 წლის 
—

VIOLIN 
17 YEARS OLD 
—

ფორტეპიანო 
13 წლის 
—

PIANO 
13 YEARS OLD 
— 

სავიოლინო და საფორტეპიანო  ხელოვნებას იგი ერთდროულად 
ეუფლება. ფორტეპიანოს განხრით მოპოვებული აქვს პირველი 
პრიზები შემდეგ კონკურსებზე: Steinway Piano Competition, Nice 
Côte d’Azur (საფრანგეთი), ციურიხის მუსიკალურ კონკურსზე, 
საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე Crescendo (იტალია); Val 
de Travers საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე (შვეიცარია), 
Golden Keys Competition (შვეიცარია) და შვეიცარიის ეროვნულ 
ახალგაზრდულ მუსიკალურ კონკურსებზე. საერთო ჯამში იგი 
15 კონკურსის გამარჯვებულია. ალექსანდრე თამარ კორძაძის 
სტუდენტია ციურიხის კონსერვატორიაში. იგი არის ფონდ ლირას 
სტიპენდიანტი. ვიოლინოზე დაკვრას ეუფლება ზახარ ბრონთან და 
მოპოვებული აქვს პირველი პრიზები შვეიცარიის ახალგაზრდულ 
მუსიკალურ და ციურიხის მუსიკის კონკურსებზე.

1 st prize at the Steinway Piano Competition, Côte d’Azur International 
Piano Competition (France), the Zurich Music Competition, the International 
Piano Competition, Crescendo (Italy), the International Piano Competition, 
Val de Travers (Switzerland), the Golden Keys Competition (Switzerland) 
and the Swiss National Youth Music Competition. Alexander is a student 
of Tamara Kordzadze at the Zurich Conservatoire and is the winner of 15 
international competitions in total. 

Alexander studies violin as well with Zakhar Bron and has won 1st Prizes 
at the Swiss Youth Music Competition and Zurich Music Competition. He 
studies violin and piano with about the same intensity. Alexander received a 
scholarship from the Lyra Foundation for Highly Gifted Young Musicians.

არტურ თრაელნესი
Arthur Traelnes

ალექსანდრე საჰატჩი
Alexander Sahatci



10 11

მოპოვებული აქვს პირველი პრიზები ისეთ საერთაშორისო 
მუსიკალურ კონკურსებზე როგორიცაა: Swiss Music Competition, 
Felix Godefroid Competition (ბელგია), Concorso Suoni d’Arpa 
(იტალია), Concours Martine Géliot (საფრანგეთი), Concours du Jura 
(შვეიცარია) და მეორე პრიზი Concours Lily Laskine (საფრანგეთი). 
იგი მონაწილეობდა სიდნეიში და ჰონგ კონგში “მსოფლიო 
არფის კონგრესის” კონცერტებზე. ტიაშა რეგულარულად ატარებს 
სოლო კონცერტებს საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიასა და 
შვეიცარიაში. მიწვეულია როგორც სოლისტი ისეთ ორკესტრებში 
როგორიცაა Junge Symphoniker Basel, Ensemble Orchestral de Paris,  
Jeunes Virtuoses de New York, Kammer orchester der Bayerischen 
Philharmonie, Archi de Sono (ტურინი) და ა.შ. ტიაშა არის ლეტიცია 
ბელმონდოს სტუდენტი ლოზანას კონსერვატორიაში.

1st prize at the Swiss Music Competition, the Felix Godefroid Competition 
(Belgium), the Concorso Suoni d’Arpa (Italy), the Concours Martine Géliot 
(France), the Concours du Jura (Switzerland) and 2nd prize at the Concours 
Lily Laskine (France).

She participated in the Focus on Youth concerts of the World Harp Congress 
in Sydney and Hong Kong. She regularly gives solo recitals in France, 
Germany, Italy and Switzerland. Tjasha has been invited to perform as a 
soloist with orchestras such as the Junge Symphoniker Basel, the Ensemble 
Orchestral de Paris, Jeunes Virtuoses de New York, Kammerorchester 
der Bayerischen Philharmonie, Archi de Sono, Turin and the Academic 
Chamber Orchestra in Ukraine. She is a student of Letizia Belmondo at the 
Haute Ecole de Musique de Lausanne.

მოპოვებული აქვს მრავალი პრიზი სხვადასხვა კონკურსებზე, 
კერძოდ: გრან-პრი ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის 
ახალგაზრდა მუსიკოსთა კონკურსზე, მოცარტის საერთაშორისო  
და მიქელაძის კამერული მუსიკის კონკურსებზე; პირველი პრიზები 
თბილისის საერთაშორისო სიმებიან და ჩასაბერ ინსტრუმენტების 
კონკურსზე, აგრეთვე სპეციალური პრიზი თაქთაქიშვილის ჩასაბერ 
და სიმებიან საკრავთა კონკურსზე; მე-2 პრიზები American Protégé 
International Woodwind and Brass-ის კონკურსზე და საერთაშორისო 
მუსიკალურ კონკურსზე Premio Citta di Padova (იტალია); მე-3 
პრიზები ფლეიტის საერთაშორისო კონკურსზე ვარნაში და 
ახალგაზრდა ვირტუოზების საერთაშორისო კონკურსზე სოფიაში 
(ბულგარეთი). ნანა სწავლობს თბილისის ზ. ფალიაშვილის 
სახელობის ცენტრალურ მუსიკალურ სკოლაში “ნიჭიერთა 
ათწლედი” მერი ჟვანიას კლასში.

Grands Prix at the Kutaisi Meliton Balanchivadze Young Musicians 
Competition, the W.A. Mozart International Competition and the 
Mikeladze Chamber Music Competition (Georgia). 1st prize at the Tbilisi 
International Competition for String and Wind Instruments; a Special Prize 
at the Taktakishvili Woodwind and String Competition; 2nd prize at the 
American Protégé International Woodwind and Brass Competition and the 
International Music Competition Premio Citta di Padova (Italy); 3rd prize at 
the Varna International Flute Competition and International Competition for 
Young Virtuosos, Sofia (Bulgaria).

Nana Studies at the Tbilisi Central music school for Gifted Children under 
Meri Jvania.

ტიაშა გაფნერი
Tjasha Gafner

ნანა გოლიაძე
Nana Goliadze

არფა 
20 წლის 
—

HARP 
20 YEARS OLD 
— 

ფლეიტა 
16 წლის 
—

FLUTE 
16 YEARS OLD 
— 
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მოიპოვა გრან-პრი და პირველი პრემიები შემდეგ საერთაშორისო 
კონკურსებზე: Grand Piano Competition (რუსეთი), Astana Piano Passion 
(ყაზახეთი), Sberbank-Debut (უკრაინა), Musica Sepashvili Competition 
(თბილისი), B. Dvarionas Piano Competition (ლიტვა). სანდროს 
არაერთი პრიზი აქვს აღებული კომპოზიციის კონკურსებზეც, მათ 
შორისაა: “2016 წლის საუკეთესო კომპოზიცია” (საქართველო) 
თავისი საფორტეპიანო კონცერტით N1, რომელიც სერგეი 
პროკოფიევს მიუძღვნა, “2017 წლის საუკეთესო კომპოზიცია” 
(საქართველო) თავისი პირველი ტრიოთი “ელემენტები”. მისმა 
საფორტეპიანო ტოკატამ მოიპოვა გრან-პრი “Golden Key Piano 
Composition Competition 2018” (ვენა, ავსტრია). ფორტეპიანოს 
შესწავლა დაიწყო 5 წლიდან პროფ. ლალი სანიკიძის კლასში, 
ხოლო კომპოზიციის 9 წლიდან, პროფ. მაკა ვირსალაძის კლასში. 
ამჟამად თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტია. 

Grand-Prix winner of the Grand Piano Competition (Russia); 1st prize at 
the Astana Piano Passion (Kazakhstan), the Sberbank-Debut (Ukraine), the 
B. Dvarionas Piano Competition (Lithuania), and the Musica Sepashvili 
Competition (Georgia).

Sandro has also received many special prizes for his compositions 
including, Best Composition of 2016 (Georgia) with his Piano Concerto N1 
in D-minor dedicated to Sergey Prokofiev, and Best Composition of 2017 
(Georgia) with a work for piano trio, entitled “The Elements”. His Piano 
Toccata won the Grand Prize at the Golden Key Piano Composition 2018 
(Vienna, Austria). Sandro began studying piano at the age of 5 with Lali 
Sanikidze, and composition at the age of 9 with Maka Virsaladze. He is 
now studying at the Tbilisi State Conservatoire.

მოიპოვა პირველი პრიზები, როგორც სოლისტმა და 
კომპოზიტორმა შემდეგ კონკურსებზე: Swiss Youth Music Competition, 
Jugend musiziert და Jugend komponiert (გერმანია) და East and 
North-West Switzerland Soloist and Ensemble Competition, სადაც იგი 
დასახელდა “ჩასაბერი ინსტრუმენტების უმცროს ჩემპიონად”; 
მე-3 პრემია Rising Stars competition for young musicians of the Berlin 
Philharmonic და Bad Säckingen trumpet competition (გერმანია); მე-2 
პრემია ICTUS trumpet competition ფილადელფიაში (აშშ) და North 
Competition სკანდინავიაში. განვაი იყო პირველი შვეიცარელი, 
ვინც მონაწილეობა მიიღო “მაკნატუნას” კონკურსში მოსკოვში. 
სწავლობს ციურიხის ხელოვნების უნივერსიტეტში ფრიც 
დამროვის კლასში. განვაი არის ლირას ფონდის სტიპენდიანტი.

1st prize as a soloist, chamber musician and composer at the Swiss Youth 
Music Competition, the Jugend musiziert and Jugend komponiert (Germany) 
and at the East and North-West Switzerland Soloist and Ensemble 
Competition, where he was named Junior Champion of Wind Instruments; 
2nd prize at the ICTUS trumpet competition in Philadelphia (USA) and at the 
North Competition in Scandinavia; 3rd prize at the Rising Stars Grand Prix 
(Junior) International Music Competition, Berlin and at the Bad Säckingen 
trumpet competition (Germany).

Ganvai was the first Swiss participant ever to take part in the Nutcracker 
Competition in Moscow last year. He is student of Frits Damrow at the 
Zurich University of the Arts, and is integrated into the Zurich Conservatory 
support program. Ganvai has also been a scholarship holder of the Lyra 
Foundation for Highly Gifted Young Musicians.

სანდრო ნებიერიძე
Sandro Nebieridze 

განვაი ფრიდრიჰი
Ganvai Friedrich

ფორტეპიანო 
18 წლის 
—

PIANO 
18 YEARS OLD 
— 

საყვირი 
14 წლის 
—

TRUMPET 
14 YEARS OLD 
— 
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თამარ კორძაძეს არაერთხელ აქვს 
მიღებული პირველი პრიზები სხვადასხვა 
საერთაშორისო კონკურსზე. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია მისი ჯილდოები: “კლასიკური 
სონატის საუკეთესო შემსრულებელი” 
(საბერძნეთი), “დებიუსის პრელუდიის 
საუკეთესო შემსრულებელი” (პორტუგალია), 
“კრიტიკოსების სპეციალური პრიზი” 
(იტალია). მას გამართული აქვს კონცერტები 
მსოფლიოს მაშტაბით ისეთ წამყვან 
საკონცერტო დარბაზებში, როგორიც არის 
კარნეგი ჰოლი და Tonhalle Zurich. თბილისში 
დოდო ცინცაძესა და მანანა დოიჯაშვილთან 
სწავლის შემდეგ “ფონდ ლირას” 
დაფინანსებით სწავლა შვეიცარიაში, 
ციურიხის ხელოვნების უნივერსიტეტში 
გააგრძელა. სოლო პიანისტის კარიერასთან 
ერთად ის ასევე ატარებს მასტერკლასებს 
და არის საერთაშორისო კონკურსების 
ჟიურის წევრი. მისი საფორტეპიანო კლასი 
ციურიხის კონსერვატორიაში 53-ზე მეტ 
საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატებს 
შეადგენს. ასევე თამარ კორძაძე აქტიურ 
საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწევა. ის არის 
ასოციაცია “Unite Classics”-ის პრეზიდენტი 
და დამფუძნებელი, რომელიც ხელს უწყობს 
და მხარს უჭერს ზოგადად კლასიკურ 
მუსიკას და აგრეთვე ასოციაცია “ვივაჩე”-ს 
დამფუძნებელი და დირექტორი.

Tamara Kordzadze has won numerous national 
and international piano competitions and has 
been awarded special prizes such as the ”Best 
Performer of Classical Sonata” (Greece), the 
“Best Performer of Debussy Preludes” (Portugal) 
and “The Special Critics Prize” (Italy). She has 
given concerts in many countries in concert halls 
such as Carnegie Hall and Tonhalle Zurich. 
After studying in Tbilisi, Georgia, with Dodo 
Tsintsadze and Manana Doidjashvili, she moved 
to Switzerland to study at the Zurich University 
of the Arts thanks to a scholarship from the “Lyra 
Foundation” Bank Vontobel.

In addition to her activities as a solo pianist, 
she passes on her experience giving various 
master classes and is a member of the jury of 
various international competitions. Her piano 
class at the Zurich Conservatory includes 
over 53 Prize winners of international piano 
competitions. Tamara is founder and president of 
the Association “Vivace”. Besides, she is founder 
and President of the Unite Classics Association 
which, through innovative projects, seeks to 
make classical music accessible to a wider and 
newer audience.

“საქართველოს სინფონიეტა” 2008 წელს 
დაარსდა. ორკესტრის კონცერტები 
იმართება როგორც საქართველოში, 
ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, 
კერძოდ ისეთ დარბაზებში როგორიც არის: 
ბერლინის კონცერტჰაუსი, ამსტერდამის 
კონცერტგებაუ, ორკესტრი რეგულარულად 
მონაწილეობს ფესტივალებში: 
“შემოდგომის თბილისი”, თბილისის 
ჩასაბერ საკრავთა ფესტივალი, თბილისის 
კამერული მუსიკის ფესტივალი, თელავის 
საერთაშორისო მუსიკის ფესტივალი, გუთ 
იმლინგის საოპერო მუსიკის ფესტივალი 
(გერმანია), გდანსკის “გოლდბერგის 
ფესტივალი” (პოლონეთი) და სხვა. 2012 
წელს ორკესტრმა შეიძინა ბაროკოს 
ეპოქის მუსიკალური ინსტრუმენტები 
და გახდა პირველი ბაროკოს ორკესტრი 
კავკასიაში. “საქართველოს სინფონიეტა” 
სისტემატიურად თანამშრომლობს 
მსოფლიოს საუკეთესო მუსიკოსებთან: ი. 
სავალი, ქ. ბუში, ქ. მაიერი, ს. აზოლინი, ჟ. 
რონდო, დ. ამადიო, კ. ფონ კერსენბროკი 
და სხვა მრავალი.

Founded in 2008, the orchestra’s schedule 
includes performances both in Georgia and 
Europe, in acclaimed concert halls such as the 
Konzerthaus Berlin and the Concertgebouw 
Amsterdam. It is a regular guest of festivals 
such as Autumn Tbilisi, the Tbilisi Wind Festival, 
the Tbilisi Chamber Music Festival, the Telavi 
International Music Festival, the Opern festival 
Gut Immling (Germany), the Goldberg Festival 
of Gdansk (Poland) and others.

Since the acquisition of period instruments in 
2012, the orchestra has pioneered historically 
informed performances in the Caucasus. 
In 2015, the orchestra founded the annual 
Tbilisi Baroque Festival. The Sinfonietta has 
collaborated with maestri such as C. Busch, C. 
Mayer, J. Savall, S.Azzolini, J. Rondeau, D. 
Amadio, C. von Kerssenbrock, etc.

Tamara Kordzadzeთამარ კორძაძე საქართველოს 
სინფონიეტა

Georgian 
Sinfonietta“ვივაჩე”-ს და “Unite Classics”-ის პრეზიდენტი President of “Vivace” and “Unite Classics”
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ასოციაცია ვივაჩე

“ვივაჩე” დაარსდა 2009 წელს 
შვეიცარიაში და 10 წლის განმავლობაში 
განახორციელა 30 პროექტი და მხარი 
დაუჭირა 200 ახალგაზრდას ფონდების, 
სხვადასხვა ორგანიზაციების, 
საქველმოქმედო კონცერტებისა და 
კერძო შემოწირულობების მეშვეობით. 
ასოციაცია “ვივაჩე” არის არაკომერციული 
საქველმოქმედო ორგანიზაცია და იგი 
განთავისუფლებულია შვეიცარიის 
სახელმწიფო გადასახადებისგან, ვინაიდან 
ასოციაციის პრეზიდენტი თამარ კორძაძე 
და ვიცეპრეზიდენტი რალფ ქოსთგელდი 
ასოციაციაში მუშაობენ უანგაროთ, 
შემოსავლის გარეშე.

“ვივაჩე”-ს მიზანია გამორჩეული ნიჭით 
დაჯილდოვებულ ქართველ მოსწავლეებსა 
და სტუდენტებს გრანტების მეშვეობით 
მიეცეთ საშუალება მონაწილეობა 
მიიღონ საერთაშორისო კონკურსებზე, 
მასტერკლასებზე, ფესტივალებზე. 
ასევე ხელი შეუწყოს სტუდენტთა 
განათლებას სტიპენდიების, მუსიკალურ 
სასწავლებლებში სწავლების 
საფასურის გადასახადის ან სასკოლო 
ბიბლიოთეკებისათვის თანამედროვე 
ლიტერატურის, სამუსიკო ნივთების 
შეძენით. სტუდენტებს განსაკუთრებული 
მხარდაჭერა სჭირდებათ ინსტრუმენტების 
შესაძენად. გეგმავს ახალგაზრდა ქართველი 
მუსიკოსების კონცერტებს შვეიცარიასა 
და ევროპაში. “ვივაჩე” განსაკუთრებით 
დაინტერესებულია საქართველოსა 
და შვეიცარიას შორის კულტურული 
ურთიერთობის გაფართოვებით.

ასოციაცია მიზნად ისახავს სპეციალური 
პროექტების განხორციელებას ლტოლვილ 
და მზრუნველობა მოკლებულ, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა 
და მოზარდებისათვის, მათთვის მუსიკის 
გაკვეთილების, მუსიკალურ-თერაპიული 
კურსების დაფინანსებით. გვაქვს იმედი, 
რომ აღნიშნული პროექტები შეამსუბუქებს 
და გააუმჯობესებს ამ ახალგაზრდების 
მდგომარეობას.

ალპებიდან კავკასიამდე

მოტო “მუსიკა აერთიანებს” 
15 წლიანი თანამშრომლობის 
აღსანიშნავად, რაც ქართველი 
სტუდენტები ციურიხის ხელოვნების 
უნივერსიტეტში სასწავლო პროგრამებს 
ეუფლებიან, ასოციაცია “ვივაჩე”-მ 
განახორციელა საქველმოქმედო 
პროექტი სახელწოდებით “ალპებიდან 
კავკასიამდე”. პროექტის მიზანი იყო 
ახალგაზრდა ქართველი და შვეიცარელი 
შემსრულებლების დაახლოება, თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიისა და 
ციურიხის ხელოვნების უნივერსიტეტს 
შორის არსებული კავშირების გაღრმავება 
და ამით საქართველო-შვეიცარიას 
შორის კულტურული ურთიერთობების 
მხარდაჭერა. კონცერტები შედგა 
ციურიხის ხელოვნების უნივერსიტეტში და 
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 
დიდ დარბაზში, სადაც შვეიცარიიდან და 
საქართველოდან 17-მა სტუდენტმა მიიღო 
მონაწილეობა დიდ მუსიკოსებთან ერთად, 
როგორებიცაა: ლიანა ისაკაძე, ფაბიო 
დი კასოლა,  თომას გროსენბახი, ორფეო 
მანდოცი და კონსტანტინე ვარდელი.

მუსიკალური ინსტრუმენტები

2015 წელს “ვივაჩე” მონაწილეობდა 
ციურიხის სადაზღვევო კომპანიის 
საქველმოქმედო პროექტში, რომლის 
შემოწირული თანხებით მოხერხდა 
ინსტრუმენტების შეძენა საქართველოს 
სამუსიკო სასწავლებლებისათვის, 
რაც სამომავლოდ, არაერთი ახალი 
ვარსკვლავის გამოვლენის საშუალებას 
მოგვცემს: 3 ვიოლინო, 2 ჩელო, 3 ჩასაბერი 
ინსტრუმენტი და 3 ფორტებიანო.

საფორტეპიანო სკამები

საკონცერტო დარბაზებში, სადაც 
რეგულარულად ტარდებოდა კონცერტები, 
არ არსებობდა ფორტეპიანოს 

“ვივაჩე”-ს შესახებ About Vivace

ASSOCIATION VIVACE

Founded in 2009 in Switzerland, for a decade 
Association Vivace has supported 30 projects 
and 200 young people through foundations, 
charity concerts, various other organisations, 
and private donations. A non-profit organisation, 
Association Vivace is tax-free, as both President 
Tamara Kordzadze and Vice president Ralf 
Kostgeld work free of charge.

Association Vivace supports highly gifted 
Georgian children and students through grants 
that help them to participate in international 
competitions, Master classes abroad, as well 
with scholarships, or purchasing sheet music, 
CDs, and DVDs for school libraries. With the 
purchase of instruments, it supports youth in 
particular need, and organises concerts of young 
Georgian musicians in Switzerland and abroad. 
In addition, a special focus of the association 
is to support musical exchange between 
Switzerland and Georgia.

Association Vivace aims also to support selected 
projects for displaced people, refugees, orphans, 
sick or disabled children and adolescents. 
By financing music lessons or music therapy 
activities, it hopes to provide these young people 
with general relief and to improve their situation. 
The association supports clearly defined and 
structured aid programs. 

FROM THE ALPS TO THE CAUCASUS

Motto: “Music connects” 
For 15th anniversary that the Zurich University 
of the Arts welcomed students from Georgia for 
studies, association “Vivace” organized project, 
with the goal to bring together talented young 
musicians from Switzerland and Georgia through 
a cultural exchange, to enhance the cooperation 
of the Zurich University of Arts and the Tbilisi 
State Conservatory and to tie the necessary 
international contacts. The Charity Concerts 
took place in 2016 at the Zurich University 
of the Arts, Toni-Areal, and in 2015 at the 
Grand Hall of the Tbilisi State Conservatoire, 
where 17 Students from Switzerland and 

Georgia participated with great musicians 
such as Liana Isakadze, Fabio Di Càsola, 
Thomas Grossenbacher, Orfeo Mandozzi and 
Konstantine Vardeli.

 
CHARITY CONCERT 
FOR PROJECT “MUSIC CLASS”

In 2015, Association Vivace took part in the 
annual charity concert organised by Zurich 
Insurance, under the motto “Masters of Georgian 
& Classical Music”, which aimed to provide 
Georgian music schools with urgently needed 
musical instruments. The total number of musical 
instruments was purchased for poor and gifted 
children in Georgia comprised three violins, two 
cellos, three wind instruments and three pianos.

PIANO BENCH PROJECT

Tamara Kordzadze found the circumstances 
in Georgian music schools to be miserable. In 
many concert halls where children and young 
people perform regularly, there were not even 
any real piano chairs and, while performing, 
children were forced to sit on uncomfortable, 
simple wooden chairs. With funds from charity 
concerts, together with additional donations from 
Association Vivace, Tamara bought ten concert 
piano chairs and distributed them to seven 
concert halls in Georgia: the Tbilisi Z. Paliashvili 
music gymnasium; the Tbilisi Elene Akhvlediani 
House-museum; the Kutaisi M. Balanchivadze 
House-museum; the Tbilisi N 27 A. Nidjaradze 
music school; the Tbilisi E. Mikeladze central 
music school; the Tbilisi music Seminary; and the 
Tbilisi N. Baratashvili House-museum.
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პატრონაჟი

რუდოლფ ბუხბინდერი 
პიანისტი (ავსტრია)

დანიელ ფუეტერი 
კომპოზიტორი (შვეიცარია) 

პეტერ შტამმ 
მწერალი (შვეიცარია)

მანანა დოიჯაშვილი 
მუსიკალური კონკურსების ფონდის 
დირექტორი (საქართველო)

—

განსაკუთრებით დიდ მადლობას ვუხდით 
ბანკ ფონტობელის, “ფონდ ლირას”და 
ქ. ელეონორა მატიერს, რომელმაც 
ხელი შეუწყო მრავალ ქართველ ნიჭიერ 
ახალგაზრდას. 

PATRONAGE

Rudolf Buchbinder 
Concert Pianist (Austria)

Daniel Fueter 
Composer (Switzerland)

Peter Stamm 
Writer (Switzerland)

Manana Doidjashvili 
Director of Music Competitions 
Fund (Georgia)

—

With many special thanks to Lyra Foundation, 
Bank Vontobel and Mrs. Eleonore Mathier, 
who have supported our projects and Georgian 
youth for so many years.

სტანდარტული სკამები. ბავშვები და 
ახალგაზრდა პიანისტები იყენებდნენ ხის 
მოუხერხებელ სკამებს. საქველმოქმედო 
კონცერტებიდან შემოწირული თანხებით 
მოხერხდა ფორტეპიანოს 10 სკამის 
შეძენა და მათი 7 სამუსიკო სკოლისა 
და მუზეუმისთვის დარიგება, ესენია: 
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის 
სამუსიკო გიმნაზია; ელენე ახვლედიანის 
სახლ-მუზეუმი; ალექსანდრე ნიჟარაძის 
სახელობის 27-ე სამუსიკო სკოლა; ქუთაისის 
მ. ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო 
სკოლა; თბილისის ნ. ბარათაშვილის 
სახლ-მუზეუმი; თბილისის ე. მიქელაძის 
ცენტრალური სამუსიკო სკოლა; 
მუსიკალური სემინარია და კერძო სკოლა - 
“ჩვენი სკოლა”.

ფესტივალები და 
მასტერკლასები

ასოციაცია “ვივაჩე”-ს და ფონდ 
“ლირა”-ს მხარდაჭერით მრავალ 
ქართველ ახალგაზრდა მუსიკოსს მიეცა 
შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო 
საერთაშორისო მასტერკლასებზე, 
ფესტივალებზე და წარდგენილიყო 
ევროპელი მსმენელის წინაშე, ისეთ 
დარბაზებში როგორიცაა: ციურიხის 
ტონჰალე, Stadhaus Winterthure, Yehudi 
Menuhin Forum Bern, ახალგაზრდა 
ხელოვანთა ფესტივალი ბაიროითში, 
საერთაშორისო მუსიკალური კვირეული 
მონტეპულჩიანოში, Youth Classics.

მოწოდება 
თანამშრომლობისკენ

ზევით ჩამოთვლილი პროექტები მხოლოდ 
ერთი ნაწილია ვივაჩეს აქტივობებისა. 
ვივაჩემ 10 წლის განმავლობაში 30 
პროექტი განახორციელა და 200-მდე 
ახალგაზრდამ მიიღო ხელშეწყობა. 
გვაქვს იმედი, რომ თანამშრომლობა 
საშუალებას მოგვცემს დავეხმაროთ უფრო 
მეტ ნიჭიერ ახალგაზრდას და უფრო მეტი 
სიხარული ვაჩუქოთ კლასიკური მუსიკის 
მოყვარულებს, ქართულ კულტურასა და 
მოტივაცია მივცეთ მომავალ თაობას.

FESTIVALS AND MASTERCLASSES

Through the initiative of Association Vivace and 
with the support of the Lyra Foundation, Bank 
Vontobel, many young Georgian musicians 
are given an opportunity to participate in 
international Master classes and festivals, and 
to play in front of a European audience in such 
concerts halls as: the Tohnhalle Zurich; the 
Stadhaus Winterthur; St. Peterskirche Zurich; 
the Yehudi Menuhin Forum Bern; the Festival of 
Young Artists Bayreuth; the International Music 
Week Montepulciano, Youth Classics.

WORKING TOGETHER

The projects listed here are only a part of the 
activities of Association Vivace. Over ten years, 
it has supported 30 projects and 200 students, 
whereby young performers have received 
scholarships for tuition fees to complete an 
education that would not have been possible 
without the help of Association Vivace. Through 
this investment, the joy and love of classical 
music among young people will be strengthened 
and, at the same time, we hope that cooperation 
with other organisations and lovers of classical 
music will enable us to find, motivate and 
promote new talents.



DONATION ACCOUNT 

Thank you so much for every instance of minor 
and major support.

Donation account in Georgia for GEL  
JSC TBC Bank 
Bank Code: TBGBGE 22 
Name of beneficiary:  
Tamara Kordzadze’s Charity Fund – Vivace 
Ben’s Account: GE89 TB71 9483 6080 10 0004

Donation account in Switzerland for CHF 
Vivace 
Zürcher Kantonalbank 
Postfach, CH–8010 Zürich 
Clearing-Nr: 700 
BIC (SWIFT): ZKBKCHZZ80A 
IBAN: CH25 0070 0110 0023 8092 9 
Post account: 80–151–4 
Account number: 1100-2380.929

შემოწირულობის ანგარიშის 
ნომერი

დიდი მადლობა ყველას მცირე თუ მსხვილი 
შემოწირულობისათვის.

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები 
თიბისი ბანკი 
საბანკო კოდი: TBCBGE 2  
მიმღების დასახელება: თამარ კორძაძის 
საქველმოქმედო ფონდი - ვივაჩე 
ანგარიშსწორების ანგარიში:  
GE89 TB71 9483 6080 10 0004

შემოწირულობის ანგარიშის ნომერი 
შვეიცარიაში 
Vivace 
Zürcher Kantonalbank 
Postfach, CH–8010 Zürich 
Clearing-Nr: 700 
BIC (SWIFT): ZKBKCHZZ80A 
IBAN: CH25 0070 0110 0023 8092 9 
Post account: 80–151–4 
Account number: 1100–2380.929

  

UNITE CLASSICS
                     Connecting through Music


