
 
რიცხვი 

/თვე/წელი              
დრო  ღონისძიებების დასახელება ჩატარების ადგილი ფასი კონტაქტი 

1-12 11:00-18:00 "ფანჯარა" 
ხელოვნების მუზეუმი 
ზ. გორგილაძის ქ. №8 

 2 ლარი 
(0422)  27 38 94; 27 62 

28 

01.03.2017 22:00 "live guitar perfomance "თემურ ხინთიბიძე 
კაფე-ბარი "ზონა" 

მ.აბაშიძის ქ.N5 
უფასო   

1.03.2017-
17.03.2017 

11:00-18:00 
შალვა ალხანაიძის საპასპორტო ფოტოების 

გამოფენა 

თანამედროვე ხელოვნების 
სივრცე 

 ზ.გამსახურდიას ქ # 1/5 
უფასო 593604595 

01.03.2017 21:00 "ლათინო ოთხშაბათი" 
სასტ."რედისონი" 

ქლაუდ ბარი 
ნინოშვილის ქ.N1 

უფასო   

02.03.2017 15:00 
ლაზი  მხატვრისა და პოეტის ხასან ჰელიმიშის 
დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება. 

სარფის ეთნოგრაფიული 
მუზეუმი 

სარფის საბაჟოს მიმდებარედ 
უფასო 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

03.03.2017 22:00 დჯ ჯიჯი და კარაოკე 
კოლიზეუმ კარაოკე 

ხიმშიაშვილის 16 

7-8 კაციანი 
მაგიდა 300 

ლარი 
  

03.03.2017 21:00 ლაშა ღლონტის საღამო 
რესტორანი "BK" 
მ.აბაშიძის ქ.N25 

უფასო 
599359191  

ქეთევან დევაძე 

03.03.2017 16:00 
ქართული ხმების მონაწილეობით 

კონცერტი დედის დრისადმი 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 

კულტურის სახლი 
    

02.03.2017 13:30 დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
ხელვაჩაური,  

სოფ.ერგეს კლუბი 
უფასო 

422276608 / 577 44 88 
40 

03.03.2017   Pronique(Poker Flat,Berlin)/ Lasha Guruli 
სასტ."ინტურისტი" 
ნინოშვილის ქ.N11 

30-50 ლარი   

03.03.2017 22:00–05:00 
საღამო ბერლინელ დიჯეი Phonique (მიშელ 

ვოტერი)–თან ერთად 
სასტ."ინტურისტი" 
ნინოშვილის ქ.N11 

 30 ლარი 
(Standing) /  
50 ლარი 
(Lounge) 
ონლაინ 

ბილეთები : 
tkt.ge/phonique 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

03.03.2017 22:00 თიკა ჯამბურიას საღამო 
კაფე-ბარი "ზონა" 

მ.აბაშიძის ქ.N5 
უფასო   

03.03.2017 14:00 დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 

აღმართის კლუბი 
უფასო   

03.03.2017 12:00 
დედათა და ქალთა დღესადმი 

მიძრვნილი ღონისძიება 
შუახევის მუნიციპალიტეტი 

კულტურის ცენტრი 
უფასო   

03.03.2017 20:00 ჯგუფი "Asea sool" და "Sound Lab" 
რესტორანი "მიუნჰენი" 

ქუთაისი /კოსტავას ქ.N5 
უფასო 27 31 90 / 555 366 399 

03.03.2017   ჯგუფი "Seaside band" 
სასტ."რედისონი" 

ქლაუდ ბარი 
ნინოშვილის ქ.N1 

უფასო   



4-11 19:00 "ცხოვრება გრძელდება" 
ბათუმის დრამატული თეატრი 

ა.მელაშვილის #1 
8ლარი   

04.03.2017 12:00 მასტერკლასები პატარებისთვის 
რესტორანი "ტერასა 

ასკანელი" 
შ.რუსთაველის ქ.N40 

10 ლარი   

04.03.2017 23:00 ჯგუფი "Blue sail -live" 
სასტ"რედისონი" 

ქლაუდ ბარი 
ნინოშვილის ქ.N1 

უფასო   

04.03.2017 13:00 
საბავშვო სპექტაკლი 

"ბატის ჭუკი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
მ.აბაშიძის ქ.N49 

4 ლარი 
599359191  

ქეთევან დევაძე 

05.03.2017 13:00 
საბავშვო სპექტაკლი 

"სამი გოჭი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
4 ლარი 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

05.03.2017 12:30 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

კირნათი, კირნათის კლუბი 
უფასო 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

05.03.2017 15:30 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. მახო 

მახოს კლუბი 
უფასო 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

06.03.2017 12:30 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ქედქედი 
ქედქედის კლუბი 

უფასო 
599359191  

ქეთევან დევაძე 

06.03.2017 14:00 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

მარადიდი 
მარადიდის კლუბი 

უფასო 
599359191  

ქეთევან დევაძე 

07.03.2017 12:30 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ჩიქუნეთი 
ჩიქუნეთის კლუბი 

უფასო 
599359191  

ქეთევან დევაძე 

07.03.2017 15:00 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ქვ.ჩხუტუნეთი 
ქვ.ჩხუტუნეთის კლუბი 

უფასო 
599359191  

ქეთევან დევაძე 

07.03.2017 15:00 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ზდ.ჩხუტუნეთი 
ზდ.ჩხუტუნეთის კლუბი 

უფასო   

07.03.2017 17:00 ღონისძიება: "ქალის სურნელი" 
ბათუმის არქეოლოგიური 

მუზეუმი 
ჭავჭავაძის ქ.N 

უფასო   

07.03.2017   
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
ქედის მუნიციპალიტეტი, 

ქედის კულტურის ცენტრი 
უფასო 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

08.03.2017 14:00 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. სარფი 

სარფის კლუბი 
უფასო 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

08.03.2017 19:00 
აჭარაში მოღვაწე პროფესიონალ 
მოცეკვავე ქალბატონების საღამო 

ბათუმის სახელმწიფო 
მუსიკალური 

ცენტრი. 
ო.დიმიტრიადის.ქN1 

უფასო 
599359191  

ქეთევან დევაძე 



08.03.2017 22:00 მომღერალი ლელა წურწუმია 
სასტ."ინტურისტი" 
ნინოშვილის ქ.N11 

50 ლარი   

08.03.2017 20:00 კლასიკური მუსიკის საღამო 
რესტორანი გარდენსი 

წმ. ბარბარეს პარკი 
უფასო   

08.03.2017 22:00 ბენდი Groovephoniсs , დჯ და კარაოკე 
კოლიზეუმ კარაოკე  

ხიმშიაშვილის 16 

7-8 კაციანი 
მაგიდა 500 

ლარი 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

08.03.2017 22:00-06:00 
გიგა პაპასკირი, ელენე  

მიკიაშვილი, ხილა და ნიკა 
ჯაყელი 

კლუბი მანდარინი 
საოცრებათა პარკი. 

20 ლარი   

09.03.2017 13:00 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ჭარნალი 
ჭარნალის კლუბი 

უფასო   

09.03.2017 14:30 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ორთაბათუმი 
ორთაბათუმის კ/სახლი 

უფასო 
 27 31 90 / 555 366 

399 

10.03.2017 12:30 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჯოჭო 

ჯოჭოს კლუბი 
უფასო   

10.03.2017 15:00 
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
აჭარისწყლის კ/სახლი უფასო  

11.03.2017 13:00 
საბავშვო სპექტაკლი 

"ბატის ჭუკი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
მ.აბაშიძის ქ.N49 

4 ლარი 
 27 31 90 / 555 366 

399 

12.03.2017 13:00 
საბავშო სპექტაკლი 

"სამი გოჭი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
მ.აბაშიძის ქ.N49 

4 ლარი   

18.03.2017 19:00 ნ.გოგოლის "ქორწინება" 
ბათუმის დრამატული თეატრი 

ა.მელაშვილის #1 
8ლარი 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

18.03.2017 13:00 
საბავშვი სპექტაკლი 

"ბატის ჭუკი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
4 ლარი 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

18.03.2017-
31.03.2017 

  
3 ქვეყნის ფოტოგრაფების ნამუშევრები "3 

კუთხე" 

თანამედროვე ხელოვნების 
სივრცე 

 ზ.გამსახურდიას ქ # 1/5 
უფასო 

555 255633 / 577 
591912 

18.03.2017 19:00 ნ.გოგოლის "ქორწინება" 
ბათუმის დრამატული თეატრი 

ა.მელაშვილის #1 
8ლარი 

 27 31 90 / 555 366 
399 

19.03.2017 13:00 
საბავშვი სპექტაკლი 

"სამი გოჭი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
მ.აბაშიძის ქ.N49 

4 ლარი   

21.03.2017 16:00 საარამო "სიყვარულის ბილიკები" 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 

კულტურის სახლი 
უფასო 

 27 31 90 / 555 366 
399 

23.03.2017 12:00 
ხატვის კონკურსი ,,გაზაფხული და პატარა 

თითები“ 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ახალისოფელი 
ახალსოფლის საბავშვო ბაღი 

უფასო   



 

24.03.2017   
  მხატვრული კითხვის 

კონკურსი 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 
ხელვაჩაურის № 1 საჯარო 

სკოლა 
უფასო 

599359191  
ქეთევან დევაძე 

24.03.2017 20:00 Critical Mass Batumi 
საოცრებათა მოედანი 

ანბანის კოშკის მიმდებარე 
ტერიტორია 

უფასო  

25.03.2017 19:00 "სამშობლო მცირეთა და მრავალთა" 
ბათუმის დრამატული თეატრი 

ა.მელაშვილის #1 
8ლარი 

 

25.03.2017 13:00 
საბავშვო სპექტაკლი 

"ბატის ჭუკი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
მ.აბაშიძის ქ.N49 

4 ლარი 

 

26.03.2017 19:00 "სამშობლო მცირეთა და მრავალთა" 
ბათუმის დრამატული თეატრი 

ა.მელაშვილის #1 
8ლარი 

 

26.03.2017 13:00 
საბავშო სპექტაკლი 

"სამი გოჭი" 

ბათუმის თოჯინებისა და 
მოზარდ 

მაყურებელთა თეატრი 
მ.აბაშიძის ქ.N49 4 ლარი  

27.03.2017 14:00 

თეატრის საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებული სახალხო თეატრალური დასის 

სპექტაკლი 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი უფასო 

 

03.03.2017 10:00-18:00 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 
ღია კარის დღე (მიძღვნილი 

დედის დღისადმი)   
უფასო 

 

07.03.2017 17:00 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 

„ქალის სურნელი“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(აჭარის კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 
სააგენტოს ორგანიზებით)  

უფასო 

 

08.03.2017 10:00-18:00 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 
ღია კარის დღე (მიძღვნილი 

ქალთა საერთაშორისო 
დღისადმი)  

უფასო 
 

14.03.2017 14:00 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 

თემატური გაკვეთილი თემაზე 
"სამკაულის ხელოვნება  

(არქეოლოგიურ მუზეუმში 
დაცული ოქროს საგანძურის 

მიხედვით)" 

უფასო 

 

22.03.2017 14:00 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 
თემატური გაკვეთილი თემაზე 

"რას გვიამბობენ  მუზეუმში 
დაცული მონეტები" 

უფასო 
 

25.03.2017 14:00 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 

საჩვენებელი ინტეგრირებული 
გაკვეთილი „ქართული 

სამკაული ხელოვნებასა და 
ლიტერატურაში“ 

უფასო 

 


